
Załącznik nr 1 
do Zrządzenia nr 108/2011

Burmistrza Kartuz 
z dnia 14 listopada 2011r.

Uchwała Nr … /.../2011
Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia ………………

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na rok 2012.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4,  pkt  9  lit.  „d”  i  pkt  10  oraz  art.  57  ustawy  z  dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 
212, art. 214, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Kartuz

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości                                   90.665.197,00 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości         93.290.981,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości                                                  6.968.183,00 zł
oraz rozchody w wysokości                                                                     4.342.399,00 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3



Deficyt  budżetu  w  wysokości  2.625.784,00  zł  zostanie  pokryty  wolnymi  środkami  w  kwocie 
2.596.887,00 zł oraz w pozostałej kwocie kredytem i pożyczką.

§ 4

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5
W budżecie  tworzy  się  rezerwę  ogólną  w kwocie  100.000,00  zł  oraz  rezerwę celową  w kwocie 
882.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000,00 zł,

2) realizację  zadań  w  ramach  Kartuskiego  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich
w kwocie 280.00,00 zł,

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie i wychowaniu w kwocie 232.000,00 zł,

4) wykonanie dokumentacji projektowych na inwestycje w kwocie 150.000,00 zł. 

§ 6

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

2. Ustala  się  dochody  i  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  wykonywanych  na  podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Ustala  się  dochody  w  kwocie  650.000  zł  z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych  oraz  wydatki  w  kwocie  610.000  zł  na  realizację  zadań  określonych  w  Gminnym 
Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz w kwocie  40.000  zł  na 
realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. 

§ 8

Ustala  się  dochody  związane  z  opłatami  i  karami  za  gospodarcze  korzystanie  ze  środowiska
w kwocie 77.000 zł i wydatki na ochronę środowiska kwocie 77.000 zł ujęte w rozdziale 90019.

§ 9



1.   Ustala się dotacje udzielane z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr  7.
          1.496.000,00 zł

2. Ustala się wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu na kwotę 256 zł miesięcznie.

§ 9

Ustala  się  przychody  zakładu budżetowego –  Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej  w Kartuzach
w kwocie 2.493.300,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.486.292,00 zł. 

§ 10

Ustala  się  dochody  i  wydatki  na  zadania  finansowane  z  budżetu  Unii  Europejskiej  zgodnie
z załącznikiem Nr 8.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.871.296,00  zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:

1) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i grupami w ramach działu,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym 

jednostkom organizacyjnym gminy,
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż 

bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 13

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  1  stycznia  2012  roku  i  podlega  publikacji  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej  Urzędu Gminy 
Kartuzy.


