
UCHWAŁA NR XV/103/11 
Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 
 

 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 121 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, 
art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U.  Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co 
następuje: 
 
 
§1. Ustala się budżet Gminy Dąbrowa na rok 2012 obejmujący: 

1) Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: 24.717.004,90 zł 
z tego: 
dochody bieżące w wysokości: 23.749.227,10 zł 
dochody majątkowe w wysokości: 967.777,80 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1, 
2) Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie: 23.419.370,90 zł 

z tego: 
wydatki bieżące w wysokości: 22.379.871,85 zł 
wydatki majątkowe w wysokości: 1.039.499,05 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 
§2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Gminy 
w kwocie 1.297.634,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów i 
pożyczek. 
 
§3. Ustala się: 

1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 500.000,00 zł, 
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.797.634,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 
§4.1. Ustala się: 

1) dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż wyrobów 
alkoholowych w kwocie:      160 000,00 zł 

2) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym  
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych w kwocie:      150 000,00 zł 



3) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii w kwocie:       10 000,00 zł 

 
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami w kwotach: 
 
Dochody        1.435.430,00 zł 
Wydatki        1.435.430,00 zł 
 
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5. 
 
§5. Ustala się: 

1) Plan wydatków majątkowych w kwocie: 1.039.499,05 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 6, 
 

2) Plan wydatków ze środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie: 
271.651,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 7. 
 
§6. Ustala się kwoty dotacji przekazywanych z budżetu Gminy: 

1) dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez jednostki 
należące do sektora finansów publicznych w kwocie: 127.175,00 zł 

2) dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie: 735.000,00 zł 
3) dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 

nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie: 300.000,00 zł 
zgodnie z załącznikami nr 8 – 10. 
 
§7. Tworzy się: 

1) rezerwę ogólną w wysokości: 25.000,00 zł 
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego w wysokości: 50.000,00 zł. 
 
§8. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,  
o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do kwoty: 1.000.000,00 zł 
 
§9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 
pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do 
maksymalnej wysokości: 1.000.000,00 zł, 

2) lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych 
na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 



3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących wraz z wydatkami na 
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach jednego działu 
klasyfikacji budżetowej, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach jednego 
działu klasyfikacji budżetowej, 

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następującym po 
roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy, 

6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do 
dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących wraz  
z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach 
jednego działu klasyfikacji budżetowej. 

 
§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 


