PROJEKT
uchwały budŜetowej na 2011 r.
Uchwała Nr ...............
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia ....................
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 … ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) [art. 12
pkt 5 Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budŜetu (Załącznik Nr 1) w kwocie
z tego:
1) dochody bieŜące
2) dochody majątkowe
§ 2. Ustala się wydatki budŜetu (Załącznik Nr 2) w kwocie
z tego:
1) wydatki bieŜące
2) wydatki majątkowe

-

50964554 zł,

-

33564183 zł,
17400371 zł.

-

58989988 zł,

-

31932423 zł,
27057565 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budŜetu w kwocie
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów
2) zaciąganych poŜyczek

-

8025434 zł,

-

9588162 zł,
648864 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budŜetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
1) przychody
2) rozchody

-

10237026 zł,
2211592 zł.

-

476000 zł,
88000 zł,

§ 5. W budŜecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie
2) celowe w kwocie
z przeznaczeniem na:
a.
ę zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

realizacj
88000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 7. 1.Ustala
się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)
w kwocie
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego
2) w ramach pozostałych wydatków

-

282394 zł,

-

266659 zł,
15735 zł.

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie
300000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie
270000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie
30000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. 1.Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budŜetowych
(Załącznik Nr 7) kwotach:
1) przychody
3000000 zł,
2)wydatki
3000000 zł.
§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu
jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty
1000000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu jednostki samorządu
terytorialnego, do kwoty
8025434 zł,
§ 11. UpowaŜnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i poŜyczek oraz
emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot
w nich określonych.
§ 12 Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie
805000 zł,
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie
300000 zł,
2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne
związane z realizacją zadań udzielającego dotacji
(Załącznik Nr 10) w kwocie
1000059 zł.
§ 13. UpowaŜnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
....................................

