UCHWAŁA NR XIII/124/2011
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d” , oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami/, oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 217, art. 222, art.235, art. 237, art. 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.
Nr 157, poz. 2240 ) RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje :
§ 1. Dochody budżetu gminy Czernica w wysokości: 36.151.551zł w tym:
A. dochody bieżące 33.124.001 zł
z tego :
1. dochody z podatków i opłat 9.054.238 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10.496.529 zł
3. dochody jednostek budżetowych 394.000 zł
4. dochody z majątku gminy 122.950 zł
5. pozostałe dochody własne 514.516 zł
6. dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 185.000 zł
7. subwencja oświatowa 9.468.035 zł
8. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami 2.069.364 zł
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 1.700 zł
10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 404.800 zł
11. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 397.869 zł
12. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami 15.000 zł
B. dochody majątkowe 3.027.550 zł
z tego :
1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
2.100.000 zł
2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 427.550 zł
3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów, samorządów województw pozyskane
z innych źródeł 500.000 zł
Szczegółowy wykaz dochodów według źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe zawiera
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 39.301.551 zł w tym :
A. wydatki bieżące 30.566.487 zł
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 15.786.323 zł
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych 8.243.508 zł
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- dotacje na zadania bieżące 2.237.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.516.450 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 350.000 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej 185.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych 433.206 zł
B. wydatki majątkowe 8.735.064 zł
z tego ;
- na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych 6.340.000 zł
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji
budżetowej, oraz poszczególnych grup wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Czernica w wysokości 3.150.000 zł. sfinansowany przychodami
pochodzącymi z zaplanowanych kredytów .
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów .
3. Nadwyżka przychodów nad planowanym deficytem budżetu w wysokości 1.850.000 zł przeznaczona
zostanie na spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów w wysokości 1.170.000 zł, oraz pożyczek
w wysokości 680.000 zł.
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej zawiera załącznik numer 3 do uchwały budżetowej.
§ 4. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, w tym :
PRZYCHODY w wysokości 4.204.000 zł
W tym : dotacje z budżetu 120.000 zł
KOSZTY w wysokości 4.204.000 zł
Szczegółowy podział kwot określonych wyżej w układzie klasyfikacji budżetowej wyszczególnia się
w załączniku numer 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na
Gminny Program Zapobiegania Narkomanii w wysokości 185.000 zł
§ 6. Uchwala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów
publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe
i celowe w wysokości 2.237.000 zł . Szczegółowe kwoty dotacji przedstawione są w załączniku nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji
rządowej, oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami państwa :
- dochody : 2.071.064 zł
- wydatki : 2.071.064 zł
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do
budżetu państwa wyniosą 22.000 zł.
Szczegółowy podział dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera załącznik nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 8. Uchwala się wysokość wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku w kwocie 2.257.164
zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
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§ 9. Ustala się wydatki w wysokości 350.000 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną
kwotę 274.174 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 11. Uchwala się ogólną rezerwę budżetu w wysokości do 1 % wydatków budżetu gminy w kwocie 240.000
zł.
§ 12. Uchwala się rezerwy celowe budżetu gminy w wysokości 130.000 zł. z czego:
1. rezerwa nr 1 w wysokości 57.000 zł. przeznaczona zostanie na wydatki na zadania realizowane w ramach
Programu Odnowy Wsi i Leadera Plus, które są finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. rezerwa nr 2 w wysokości 73.000 zł. przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego .
§ 13. Określa się limity zobowiązań na 2012 rok :
1. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości
3.150.000 zł,
2. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.850.000
zł,
3. na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł.
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy ,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu Gminy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek
oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 40.000 zł dla każdej
jednostki.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Czernica
Jarosław Jagielski
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