
UCHWAŁA NR  XV/124/11

zgodnie z załącznikiem nr 5

3. Ustala się: 

dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie:                                          80 000,00 zł 

Wydatki                                     1 445 074,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się przychody  i wydatki Samorządowego Zakładu Budżetowego, oraz dochody własne jednostek budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 3
§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w kwotach:

Dochody                                     1 445 074,00 zł 

Ustala się:

Przychody budżetu w łącznej kwocie:                                   10 802 253,00 zł 

Rozchody budżetu w łącznej kwocie:                                     8 675 817,00 zł 

-kredytów i pożyczek w wysokości:                                     2 126 436,00 zł 

§ 3

§ 2

Deficyt  budżetu w kwocie:                                     2 126 436,00 zł 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

Wydatki majątkowe w wysokości                                     4 155 858,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 2 126 436,00 zł-                                    

Wydatki bieżące w wysokości, w tym                                   17 301 799,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki  budżetu gminy w łącznej kwocie: 21 457 657,00 zł                                  

z tego: 2 126 436,00 zł-                                    

Dochody bieżące w wysokości                                   18 370 932,00 zł 

Dochody majątkowe w wysokości                                        960 289,00 zł 

1. Dochody  budżetu gminy w łącznej kwocie: 19 331 221,00 zł                                  

z tego:

Rada Gminy Branice uchwala, co nast ępuje:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Nr 23 
poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r Nr 80 poz 717, Nr 162 poz 1568; z 2004 r Nr 102 poz 
1055, Nr 116 poz 1203, z 2005 r, Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz 1457; z 2006 r nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r Nr 48 poz.327, Nr 
138 poz 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r Nr 28 poz 
146, Nr 106 poz 675,z 2011 Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz887) oraz art. 211, art 212, art 214, art 215, art 217, 
art 235, art 236, art 237, art 258 ust 1 oraz art 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 
157, poz. 1240, z 2010 r Nr 28 poz 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz 835, Nr 152 poz 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011 Nr 185 
poz. 1092 Nr 201 poz. 1183) w związku z art. 121 ust 4 i ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. 
Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578 z 2011 
Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170)

§ 1

Ustala si ę bud żet Gminy Branice na rok bud żetowy 2012 obejmuj ący:

Rady Gminy Branice
z dnia 19 grudnia  2011 roku

w sprawie uchwalenia bud żetu gminy na 2012 rok.



69 554,00 zł       

239 018,00 zł     

193 432,00 zł     

45 586,00 zł       

600 000,00 zł     

3 157 076,00 zł  

3 773 000,00 zł  

3) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w § 8 pkt 3 niniejszej uchwały

2) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku planowanego
deficytu budżetu do wysokości określonej w § 8 pkt 2 niniejszej uchwały

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do maksymalnej
wysokości określonej w § 8 pkt 1 niniejszej uchwały

6) Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2012 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności poza rok budżetowy.

Upowa żnia si ę Wójta do:

§ 8

Ustala si ę roczny limit dla :

1) Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do kwoty:

2) Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku
planowanego deficytu budżetu do wysokości:

§ 9

-z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego w wysokości:

-z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń

4) Lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu

5) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej

3) Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości:

dla jednostek należacych do sektora finansów publicznych w wysokości:                                     2 112 000,00 zł 

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości:                                        653 320,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości:

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie:

Ustala się kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy w 2012 roku w łącznej wysokości:
w podziale:

§ 5

Ustala się roczny plan wydatków inwestycyjnych i remontowych zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie

                                         80 000,00 zł 



§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

7) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku 2012 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy




