
 

UCHWAŁA NR 89/XII/VI/2011 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 
 
 

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Linia na 2012 rok.  
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) oraz art. 239 w związku 
z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 
ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych              
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) RADA GMINY LINIA  uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1   
Ustala się dochody budŜetu gminy w łącznej wysokości                     25.771.090,85 zł, w tym:  

1) dochody bieŜące                                                                              20.582.803,00 zł, 

2) dochody majątkowe                                                                          5.188.287,85 zł. 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  

 

§ 2 

 Ustala się wydatki budŜetu gminy w łącznej wysokości                       24.314.675,85 zł, w tym: 
     

a) wydatki bieŜące w łącznej wysokości                   18.814.675,85 zł, 

       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 

b) wydatki majątkowe  w łącznej wysokości                        5.500.000,00 zł,  w tym: 

- zadania inwestycyjne roczne                                                       5.500.000,00 zł, 
  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały                                                                           

c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,                 360.177,00 zł. 

      zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                                            
 
 

§ 3 
NadwyŜkę budŜetu gminy w wysokości                                                1.456.415,00 zł, 
przeznacza się na: 

1) spłatę poŜyczek w kwocie                                                          1.456.415,00 zł, 

 

§ 4 
1. Ustala się przychody budŜetu w wysokości                                          2.482.500,00 zł,  
    zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 
2. Ustala się rozchody budŜetu w wysokości                                            3.938.915,00 zł,    
    zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 
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§ 5 
W budŜecie tworzy się rezerwy:         
1) ogólną w wysokości                                                                     24.800,00 zł, 
2) celową w wysokości                                    45.200,00 zł, 

przeznaczeniem na:  
      a) zarządzanie kryzysowe w kwocie                                                              45.200,00 zł. 

 
§ 6 

W planie dochodów i wydatków budŜetu wyodrębnia się: 
  

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.322.130,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 6. 

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 
wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł i 
wydatki z nimi związane w wysokości 135.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 

4. Wydatki budŜetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w wysokości 39.000,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 

5. Dotacje podmiotowe z budŜetu gminy w wysokości 546.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 10. 

6. Dotacje celowe udzielane z budŜetu gminy w wysokości 37.000,00 zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 11. 

7. Dochody budŜetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł oraz 
wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 
8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w 
wysokości 66.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.000,00 zł oraz w 
programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 13. 

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.849,00 zł. 
10. Dochody budŜetu gminy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 100,00 zł oraz wydatki 

związane z ich realizacją w wysokości 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14. 
 

§ 7 
Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów                       
i poŜyczek zaciąganych w łącznej kwocie 3.482.500,00 zł 

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w wysokości            1.000.000,00 zł, 
b) zaciągnięcie poŜyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie      1.800.000,00 zł, 
c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze  
 środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej       682.500,00 zł. 

     

§ 8 
UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 
 

1) zaciągania kredytów i poŜyczek na: 
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 
     deficytu budŜetu do wysokości                                                           1.000.000,00 zł, 
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b) zaciągnięcie poŜyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie     1.800.000,00 zł, 
c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze  
 środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej       682.500,00 zł. 
Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą: 
� dochody własne. 

2) udzielania w roku budŜetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty    100.000,00 zł, 
3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposaŜenia ze stosunku pracy 

oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między 
działami,  

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych 
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 
płatności wykraczają poza rok budŜetowy, 

5) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 
niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów. 

 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   

 

§ 10 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Linia.  

 

 
 


