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Uchwała Nr III/12/10 

Rady Miasta Słupcy  

z dnia 23 grudnia 2010 roku 

w sprawie budŜetu Miasta Słupcy na 2011 rok  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                          

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218, z 2008 r. 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. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675), art. 212, 214, 215, 222, 

235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 

157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 123, poz. 835,             

Nr 152, poz. 1020)  Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budŜetu na 2011 rok w wysokości                  32.447.813 zł,                      

z tego: 

1) dochody bieŜące w kwocie                              30.232.813 zł  

2) dochody majątkowe w kwocie                           2.215.000 zł 

zgodnie z tabelą  Nr 1 do uchwały. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1)  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  

zleconych ustawami w wysokości 3.322.958 zł zgodnie z załącznikiem                               

Nr 1 do uchwały. 

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub 

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 230.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem  Nr 3. 

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych z  dnia 

27 sierpnia 2009 r. w kwocie  380.849 zł.  

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budŜetu na 2011 rok w wysokości              36.927.479 zł,                                                       

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 

1)  wydatki bieŜące w wysokości                                          30.120.383 zł,  

2) wydatki majątkowe w wysokości                                       6.807.096 zł, 
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zgodnie z tabelą  Nr 2 i  Nr 2a do uchwały.  

       2.  Wykaz zadań majątkowych na 2011 rok zawiera tabela Nr 2a.  

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1)  wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  

zleconych ustawami w wysokości  3.322.958 zł zgodnie z załącznikiem  Nr 2,  

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub 

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 230.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem  Nr 3. 

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                 

z  dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 380.849 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

§ 3. Deficyt w wysokości 4.479.666 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi                     

z  zaciągniętych kredytów długoterminowych. 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budŜetu w wysokości 5.936.721 zł,                

zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budŜetu w wysokości 1.457.055 zł                          

zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych w kwocie 6.936.721 zł 

 - w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 

1.000.000 zł. 

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku zgodnie z zawartą umową, 

tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 70.879 zł w tym: 

- poręczeń do kwoty 70.879 zł, 

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.833.679 zł 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 353.763 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

§ 9. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŜetowych zgodnie                 

z załącznikiem Nr 7. 

§ 10. Określa się plany dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta 

Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia 

niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

§ 11. Określa się kwotę dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla zakładu  budŜetowego tj. dla 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy  na zadanie inwestycyjne w budynkach 
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komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 43.400 zł                         

zgodnie   z załącznikiem Nr 7. 

§ 12. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego, 

zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7. 

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość poŜyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez 

Burmistrza w roku budŜetowym 1.000.000 zł. 

§ 14. UpowaŜnia się Burmistrza do : 

1) zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budŜetowego 

deficytu budŜetu do wysokości 1.000.000 zł;  

2) zaciągania kredytów i poŜyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach 

publicznych z  dnia 27 sierpnia 2009 r.  do wysokości 5.936.721 zł;  

3) dokonywania zmian w budŜecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między 

rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budŜetowej w zakresie wydatków na 

wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu 

jednorazowo do kwoty 200.000 zł, 

4) przekazania uprawnień kierownikom zakładów budŜetowych do dokonywania zmian w planie 

finansowym zakładu budŜetowego za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian 

kwot wydatków majątkowych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań              

z tytułu umów, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 

2011 rok, 

6) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ  

bank prowadzący obsługę budŜetu.    

§ 15. Określa się sumę, do której Burmistrz moŜe samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 

100.000 zł. 

§ 16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w kwocie 260.000 zł 

przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 

1) w  programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości          

254.000 zł,  

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości   6.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 9.   

§ 17. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony 

środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym 

ustawą , zgodnie z załącznikiem Nr 10. 
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§ 18. Ustala się dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego w 2011 r. w kwocie 40.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

§ 19. Tworzy się rezerwy :       

1) ogólną w wysokości 36.928 zł; 

2) celowe w wysokości 84.318 zł, z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 84.318 zł, 

§  20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 21. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.                       

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 
 
 
 


