Uchwała Nr IV/12/10
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2011 rok.
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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 211, 212, 214, 215,
217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), Rada Miejska w Trzebnicy
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 58.504.921 zł, w tym:
- dochody bieżące 46.137.995 zł,
- dochody majątkowe 12.366.926 zł,
zgodnie z tabelą nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.
§2
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 55.845.844 zł, w tym:
- wydatki bieżące 44.473.600 zł,
- wydatki majątkowe 11.372.244 zł.
zgodnie z tabelą nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.
§3
Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej przewidzianych do realizacji w 2011 roku zgodnie z tabelą nr 4
Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2011 roku zgodnie z tabelą nr 5
§4
między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.659.077 zł,
która przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętej pożyczki i wykup obligacji komunalnych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.616.826 zł i rozchody budżetu gminy w łącznej
kwocie 4.275.903.zł zgodnie z tabelą nr 3.
3. Przychody z tytułu pożyczki przeznacza się na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa
oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie”.
4. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji realizowana będzie z dochodów
własnych.
5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł. z tytułu zaciąganych kredytów.
1. Różnica

§5
Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 67.000 zł.
Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 121.400 zł.
. §6
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 435.400 zł oraz wydatki
w kwocie 412.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
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2. Ustala

się wydatki w kwocie 23.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.

§7
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie w wysokości:
1.
dochody 4.713.475 zł,
2.
wydatki: 4.713.475 zł,
3.
dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 42 000 zł,
zgodnie z tabelą nr 6.
§8
Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 220.000 zł oraz
wydatki na finansowanie zadań Gminy Trzebnica w zakresie ochrony środowiska w wysokości 220.000
zł zgodnie z tabelą nr 7.
§9
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011w łącznej kwocie
3.766.486 zł jak w załączniku nr 1.
§10
Przyjmuje się plan dochodów własnych dla gminnych szkół i przedszkoli oraz wydatków nimi
sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2..

1.
2.

§11
Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3.
Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej na dopłaty do kosztów remontów 1 m 2 budynków, w
których gmina posiada udział.
§12

Upoważnia się Burmistrza do:
−
dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i
wynagrodzenia ze stosunku pracy;
−
dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi
zadaniami w ramach danego działu, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem
przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
−
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania
niektórych zmian w planie wydatków jednostki,
§13
W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Burmistrza do:
−
zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu
których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000 zł,
−
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienie ciągłości działania gminy na łączną kwotę 6.000.000 zł,
−
lokowania trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
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§14
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy Trzebnica.
§15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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