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UCHWAŁA NR V/19/11 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,8,9 i ust. 2, art. 214 pkt. 1, 

art. 215, art. 217 ust.2 pkt. 2 i 6, art. 222 ust.1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – uchwala się, co 

następuje:  

§ 1. 1. Określa się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 20.034.450,00 zł w tym:  

1) dochody bieżące w kwocie 18.813.304,00zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 

955.850,00 zł,  

2) dochody majątkowe w kwocie 1.221.146,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust..1 pkt. 2 i 3 w kwocie 

1.176.146,00 zł., jak w załączniku nr 1 do uchwały.  

2. Określa się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 21.684.467,31 zł w tym:  

1) wydatki bieżące w kwocie 18.445.992,31 zł,  

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.238.475,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.  

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:  

1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 13.650.002,00 zł z tego:  

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 9.119.260,00 zł,  

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.530.742,00 zł,  

2) dotacje na zadania bieżące kwocie 228.000,00 zł,  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.221.370,00 zł,  

4) obsługę długu w kwocie 300.000,00 zł.  

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie 

1.046.620,31  

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

kwotę 3.238.475,00 zł.  

§ 3. Określa się plan deficyt budżetu w kwocie 1.650.017.31 zł , który zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z:  

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000,00 zł,  

2) wolnych środków w kwocie 1.050.017,31 zł.  

§ 4. 1. Określa się łączny plan przychodów budżetu w kwocie 2.460.017,31 zł, w tym z tytułu kredytów 

w kwocie 1.410.000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1.050.017,31 zł,  

2. Określa się łączny plan rozchodów budżetu w kwocie 810.000,00, które zostaną pokryte dochodami 

własnymi Gminy.  

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 5 do uchwały.  

§ 5. Ustala się limity zobowiązań na:  

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00,  

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.  
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§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 155.600,00 zł.  

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 44.400,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego.  

§ 7. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:  

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w kwocie 2.449.615,00 zł,  

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł i wydatki na 

realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100.000,00 zł.  

3) dochody związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na 

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 200.000,00 zł.  

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 

4 do uchwały  

§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów 

publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.  

§ 10. Upoważnia się Wójta do:  

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu 

budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,  

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000,00 zł,  

3) dokonywania zmian:  

a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,  

b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,  

c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków 

majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących 

w ramach działu,  

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę 

budżetu gminy.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

 

Honorata Brzytwa 

 


