
UCHWAŁA NR 18/III/VI/2010 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Linia na rok 2011. 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz., 1591 ze zmianami) 
oraz art. 89, art. 211, art. 212, 214, 215, art. 222, art. 235, 236, art. 237, art. 242,                   
art. 248 i art. 257 ust. 2 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Linia uchwala, 
co następuje: 

 

§ 1 
 

Ustala się dochody budŜetu gminy w wysokości 29.397.177,00 zł, zgodnie                            
z załącznikiem nr 1.  
w tym: 
1. dochody bieŜące wysokości 21.394.464,45 zł 
2. dochody ze sprzedaŜy majątku w wysokości 1.263.000,00 zł 
3. dotacje i środki na inwestycje 6.739.712,55 zł 

 

§ 2 
 

1. Ustala się wydatki budŜetu gminy w wysokości 28.612.286,64 zł zgodnie                  
z załącznikiem nr 2. 
w tym: 

1) wydatki bieŜące w wysokości 17.837.613,20 zł 
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2011 zgodnie z załącznikiem 

Nr 3. 
 

§3 
 

1. Ustala się przychody  budŜetu w wysokości 2,584.909,64 zł z zaciągniętej 
poŜyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem  środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej  

2. Deficyt budŜetu został pokryty z zaciągniętej poŜyczki w kwocie 2.584.909,64 zł    
3. Ustala się rozchody budŜetu  w wysokości 3.369.800,00 zł,z przeznaczeniem na 

spłatę poŜyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz spłatę otrzymanej  krajowych 
poŜyczki i kredytów. 

4. Przychody i rozchody budŜetu zawiera załącznik Nr 4.     



§ 4 
 

W budŜecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości   27.200,00 zł 
2) celową w wysokości   43.300,00 zł 

z przeznaczeniem na: 
- (zarządzanie kryzysowe)  43.300,00 zł 
 

§ 5 
 

1. Ustala się  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami 
nr 5. 

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 
§ 6 

 
1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na 
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Zgodnie z załącznikiem N.8 

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych                   
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8 

 
§ 8 

 
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla: 

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę  160.000,00 zł 
2. Ustala się dotacje  z budŜetu  dla publicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 

150.000,00 zł. 
3. Ustala się dotację celowa z budŜetu gminy na dofinansowanie  zadań zleconych 

do realizacji stowarzyszeniom na łączną kwotę 53.500,00 zł zgodnie                           
z załącznikiem Nr 11. 

4. Ustala się dotację celową na zadania  bieŜące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 
20.000,00zł.    

5. Ustala się wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych            
wpływów z  podatku rolnego w kwocie 1,700,00zł 

  
 



§ 9 
 

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania związane ochrony środowiska 
dochody i wydatki w kwocie 8.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 12.   

 
                                                         § 10 
 

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek w łącznej kwocie 
3.084.909,64 zł w tym: 
1) limit zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie występującego                     

w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu .  
2) limit zobowiązań w kwocie 2.584.909,64zł na zaciągnięcie poŜyczki na      

wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków      
pochodzących z Unii Europejskiej.          

 
   § 11 

 
Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 39.000,00 zł, zgodnie                   
z załącznikiem nr 13. 
 

      § 12 
 
UpowaŜnia się Wójta do: 

1) zaciągania kredytów i poŜyczek  
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu 

do wysokości 500.000,00 zł. 
b) na wyprzedzające finansowanie realizacji programów i projektów      

finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie       
2.584.909,64 zł 

2) dokonywania zmian w planie wydatków  w zakresie wydatków bieŜących                   
w  tym: planu wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy  
oraz planu wyjątków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między 
działami  o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, 

3) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych                      
w innych  bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu gminy udzielenia               
w roku budŜetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000,00 zł. 

 
§ 13 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji                      
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy. 


