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WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie ań. 30 ust. 't pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie
gminnym (Dz. U. z 2oo1 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1) oraz art' 238 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.2)
zaządzam co następuje:

$ 1. Przyjmuję projekt budżetu gminy na 2012 r.wraz z objaśnieniami
o treści jak w załącznlkach do niniejszego zarządzenia.

s 2. Zarządzam przedstawić projekt uchwały budzetowej Regionalnej
lzbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz
Radzie Gminy Bańniczka do dnia 15 listopada 2011 r.

s 3- Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia'

1 Zmianywymienionej ustawy zostały ogłoszonew az' aJ. z2oo2l.Nr23,poz.z2o, Nr62, poz. 558' Nr 1'l3, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214,
poz,1806, z2OO3r.Nr80,poz.717,Nr162,poz.1568,z2OO4r.Nrl02,poz,1055,Nrl16,poz.1203,z2005t.Nr172,poz.1441,Nr175,
poŻ.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2oo7 r' Nr 48' poz. 327, Nr 138, 9oz.974, Nr 173, poz' 1218,z2008 r' Nr 180, poz'

1111,Nt223, poz. 1458,22009 r. Nr52, poz.420, Nr 157, poz'.1241, Nr28, poz. 142, Nr28, poz.146, Nr 106, poz.675.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2o1o r. Nr 28, poz. 146, Nr 96' poz' 620, Nr 123, poz. 835, Nr'152, poz. 1020, Nl'

poz.620, Nr 123, poz.835, Nr152, poZ.1020, Nr238, poz. 1578 i Nr257, pol.1726,22011 Nr201, poz. 1183.



Uchwała Nr..................

Rady Gminy Bańniczka

z dnia .....20'11 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na2o12 rok.

Na podstawie ań. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9' lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym' (D=.U. z2oo1 r., Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art.211,212,214,

215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych2 1Dz. U. Nr 157, poz.1240zpóŹn. zm.) Rada uchwala co następuje:

$ 1' Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na2012 rok w wysokości: 13 277 000, 00 zł

z tego:

$ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości: 13 .677.000'00 zł z

tego:

1) dochody bieŻące w kwocie:

2) dochody majątkowe w kwocie:

zgodnie zzałącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.

1) wydatki bieżące w wysokości:

2) wydatki majątkowe w wysokości:

zgodnie zzałącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.

12 .233.000,00 zł

1.044.000,00 zł

11.457.327,o0 zł

2' 219.673,00 zł,

$ 3. określa się limity na zadania inwestycyjne roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do

niniejszej uchwały.

s 4. 1.określa siqi planowany deficyt budżetowy w kwocie 400 000 zł. ,
2. Deficyt pok$y zostanie z poŻyczki w kwocie 319 300,00 zł oraz wolnych środków w kwocie

80 700, 00 zł.

$ 5. określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z

załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

1 Zmianytekstujednolitego wymienionej ustiawy zostały ogłoszonew Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591, z2oo2l.Nl23,poz-.22o, Nr62, poz. 558, Nr

11s,poź.984,Ńr153, póz.1271,Hrzlł'poz.iao6,Z2oó3r.Nr80,poz'717,Nr162,poz.1568,z2oo4r.Nr102,poz.1055'Nr116,poz.1203'Nr
rcz',po..175b, z 2oo5'r. Nr 172, poz. tłłi, Hr lzs, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337,z2o07f. NI48' poz-327, Nr 138' poz.

szł, Ńr tzg, poz.1218,z 2oo8 r. Ńr 180, poz. 1111, Ńr223, poz. 1458.oazz 2rjog r. tlrgz, poz.42o i Nr 157, poz.1241 orazz2o1o Nr28, poz. 142 i

146. i Nr 106, poz. 675.

'?zńiany texśtil jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2o1o r. Nr 28, poz' 146' Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 96' poz'

620,Nri23,po2.835,Nr152,po2.1020,Nr238,po1.1578iNr257,poz.1726,22011Nr201,poz.1183.



s 6. 1. określa się dochody związane z realizacjązadań z zakresu administracji ządowej i

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie zzałączn|kiem Nr 5 .

2. okieśla się wydatkiauiązanezrealizaĄązadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zlecoąych odrębnymi ustawami, zgodnie zzałączntkiem Nr 6.

$ 7. określa się dochody budzetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z

załącznikiem Nr 7'

s 8. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące udzielanych z

budżetu gminy w kwocie 558 532'50 zł, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości

111 882,50 zł,

2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości

442 4oo,00 zł'

3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 250,00 zł.

4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania inwestycyjne udzielane z

budżetu gminy w kwocie 240 000'00 zł, w tym:

1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 240 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

$ 9. określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków zkar i opłatza

kozystanie ze środowiska :

1) przychody w wysokości:

2) wydatki w wysokości:

zgodnie zzałącznikiem Nr 9.

)'g s 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na spzedaż napojów alkoholowych w

kwocie: 53 000'00 zł'

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkońanii w kwocie:

53 000,00.zł.

s 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wańościowych oraz kredytów

' i poŻyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 319 300,00 zł.

3) na sflatę wcześniej zaciąniętych zobowiązań 535 700,00 zł.

30 000,00 zł

30 000'00 zł

$ 12. UpowaŻnia się Wójta Gminy do:



1) zaciągania kredytów i poŻyczek oraz emisji papierów wańościowych do

wysokości poszczególnych limitów określonych w s 3 i s1 1'

' 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji

. budzetowej oraz zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze

stosunku pracy, a lakże wydatków majątkowych z wyłączeniem pzeniesień

wydatków między działami,

3) samodzielnego zaciągania zobowiąań do kwoty 700.000 zł.,

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

5) pzekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych

wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy''.

s 13. W budżecie tworzy się rezerwy.

1) ogólnąw wysokości: 115 000,00 zł,

2) celowąw wysokości: 32 000,00 zł,

zprzeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego'

$ 14. Wykonanie uchwały powieza się Wójtowi Gminy.

$ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu

Gminy.

Przewodniczący

Rady Gminy Bańniczka


