
PROJEKT 
uchwały budżetowej na 2012 r. 

Uchwała Nr ............... 

Rady Gminy Kołbaskowo 

z dnia .................... 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2012.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. ”d” i”c” ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 4.041.159 zł, 
z tego: 
1) dochody bieżące - 33.728.522 zł, 
2) dochody majątkowe - 13.312.637 zł. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 58.343.029 zł, 
z tego: 
1) wydatki bieżące - 31.755.863 zł, 
2) wydatki majątkowe  ( Załącznik Nr 13) - 26.587.166 zł. 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 11.301.870 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 
1) zaciąganych kredytów - 4.500.000 zł, 
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych  - 6.914.370 zł, 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach: 
1) przychody - 11.414.370 zł, 
2) rozchody - 112.500 zł. 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w kwocie - 518.600 zł, 
2) celowe w kwocie - 92.000 zł, 

z przeznaczeniem na:  
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 92.000 zł, 

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją: 
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samo-

rządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
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§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) 
w kwocie - 20.840 zł, 
z tego: 
1) w ramach pozostałych wydatków - 20.840 zł. 

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie - 500.000 zł, 
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie - 672.400 zł, 
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

3. Ustala się wydatki w kwocie - 13.800 zł, 
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

§ 9. 1.Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Za-
łącznik Nr 7) kwotach: 
1) przychody - 3.544.211 zł, 
2) wydatki - 3.816.846 zł. 

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych 
jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach: 
1) dochody - 440.000 zł, 
2) wydatki - 440.000 zł. 

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000 zł, 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

do kwoty - 4.500.000 zł, 
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 2.720.000 zł. 

§ 12. Upoważnia się Wójta  do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania 
papierów wartościowych, o których mowa w § 11 oraz § 12, do wysokości kwot 
w nich określonych. 

§ 13. Ustala się dotacje: 
1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 180.000 zł, 
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 368.610zł, 

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 
a. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie  - 945.060 zł, 
b. podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie  - 1.624.400 zł. 

§ 14. Upoważnia się Wójta do: 
1) dokonywania zmian w planie wydatków: 

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
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b. majątkowych, 
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 
w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobo-
wiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następ-
nych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wyni-
kające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych   w innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 
 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego . 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
Ryszard Wierzbicki 

 


