
 

 

UCHWAŁA NR 28.211.2012 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, 

art.236, art. 237, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 

1240; z późn. zm.) 

 

Rada Miejska w Krzepicach uchwala:  

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 21.161.070 zł  

w tym:  

- dochody bieżące 20.332.246 zł  

z tego: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000 zł  

- dochody majątkowe 828.824  

zgodnie z zał. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: 22.323.920zł w tym:  

- wydatki bieżące 19.058.932 zł  

z tego: wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 180.000 zł  

- wydatki majątkowe 3.264.988 zł  

zgodnie z zał. 1 i 3 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki :  

- związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  

-dochody 2.207.914 zł  

-wydatki 2.207.914 zł  

- związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  

- dochody 1.000 zł  

-wydatki 1.000 zł  
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§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.162.850 zł, który zostanie pokryty pożyczką w wysokości 

1.162.850 zł  

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:  

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł  

- finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.162.850 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 

950.000 zł i pożyczek - 653.810zł  

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zał. Nr 1 i 4.  

- przychody 3.259.660  

- rozchody 2.096.810 zł  

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:  

- przychody 5.293.987 zł  

- koszty 5.280.507 zł  

zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej do 

oczyszczania i odbioru ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 70.005 zł.  

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 69.300zł  

w tym:  

-ogólną- 25.000 zł  

-celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 44.300 zł  

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale 

na sołectwa zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.  

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy:  

-dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały  

- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8  

do niniejszej uchwały.  

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Krzepic do:  

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych 

oraz wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,  

- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,  

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

do wysokości 300.000 zł  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

mgr Damian Pilarz 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28.211.2012 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 28.211.2012 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013  

wg ŹRÓDEŁ POCHODZENIA w zł.  

  

Dz.  T R E Ś Ć  Plan w zł  

010  Rolnictwo i łowiectwo  1.530  

 -dochody bieżące  1.530  

 w tym: wpływy z dzierżaw  1.530  

600  Transport i łączność  98.208   

 - dochody majątkowe  98.208   

 w tym: środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.  98.208   

700  Gospodarka mieszkaniowa  778.000  

 -dochody majątkowe  570.000  

 w tym: przeniesienie prawa własności z tyt. nabycia nieruchomości  570.000  

 -dochody bieżące  208.000  

 w tym: wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych  120.000  

 wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości  28.000  

 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( adiacencka)  60.000  

710  Działalność usługowa  1.000   

 -dochody bieżące  1.000  

 w tym: dotacja celowa na zadanie realizowane na mocy porozumienia  1.000  

750  Administracja publiczna  72.413  

 -dochody bieżące  72.413  

 w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie  57.413  

 różne opłaty( koszty upomnień)  15.000  

751  Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli. i ochr. prawa oraz sądownictwa  1.657  

 -dochody bieżące  1.657  

 - w tym: dotacja celowa na zadania zlecone  1.657  

756  
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem  
8.510.441  

 -dochody bieżące  8.510.441  

 w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych  4.360.687  

 podatek dochodowy od osób prawnych  160.000  

 podatek od nieruchomości  2.683.585  

 podatek rolny  366.666  

 podatek leśny  21.543  

 podatek od środków transportu  319.760  

 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  50.000  

 podatek od spadków i darowizn  55.000  

 wpływy z opłaty skarbowej  40.000  
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 wpływy z opłaty eksploatacyjnej  1.200  

 podatek od czynności cywilno-prawnych  89.000  

 wpływy z opłat za wydawanie koncesji alkoholowych  180.000  

 wpływy z opłaty targowej  145.000  

 wpływy z innych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za zajęcie pasa drogowego)  6.000  

 odsetki  30.000  

 wpływy z opłaty produktowej  2.000   

758  Różne rozliczenia  8.619.823  

 -dochody bieżące  8.619.823  

 w tym: część oświatowa subwencji ogólnej  7.035.790  

 część wyrównawcza subwencji ogólnej  1.584.033  

801  Oświata i wychowanie  350.490  

 -dochody bieżące  310.490  

 w tym: wpływy z dzierżawy składników majątkowych  22.000  

 wpływy z usług  288.490  

 -dochody majątkowe  40.000   

 w tym:środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  40.000   

852  Pomoc społeczna  2.511.892  

 -dochody bieżące  2.511.892  

 w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie  2.148.844  

 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy  355.048  

 wpływy z usług  8.000  

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  95.000  

 -dochody bieżące  95.000  

 w tym: wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska  95.000   

926  Kultura fizyczna  120.616   

 -dochody majątkowe  120.616   

-  
w tym: środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3 uofp  
120.616   

 O G Ó Ł E M  21.161.070  

 
z tego: 

- DOCHODY BIEŻĄCE  
20.332.246   

 
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 

2 i 3 uofp  
0   

 - DOCHODY MAJĄTKOWE  828.824   

 
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 

2 i 3 uofp  
258.824   
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28.211.2012 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013  

  

 
 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 893



 

 
 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 893



 
 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 893



 
 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 893



 
 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 893



 
 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 893



 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 893



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 28.211.2012 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO 

w zł  

  

DZIAŁ  T R E Ś Ć  PRZYCHODY  ROZCHODY  

 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z 

FINANSOWANIEM NIEDOBORU  

3.259.660  2.096.810  

952  Przychody z zaciągniętych  2.766.660   

 - pożyczek krajowych  1.816.660   

 - kredytów krajowych  950.000   

950  Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu gminy  

493.000   

992  Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych   2.096.810  
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 28.211.2012 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2013 rok w zł  

  

L.p.  ZAKŁAD  Stan 

fund. 

obrot. na 

pocz. 

roku  

PRZY 

CHODY  
W tym dotacja 

z budżetu  
Suma (3 

+ 4)  
KOSZTY

  
W tym 

wpłata 

do 

budżet

u  

Stan 

fund. 

obrot. na 

koniec 

roku  

Suma (7 

+ 9)  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

1.  Zakład 

Działalności 

Komunalnej 

i Mieszkaniowe

j  

286.520  5.293.987  Inwesty -

cyjna 1.8

78.660  

Przedmio-

towa 70.005  

5.580.507  5.280.507  -  300.000  5.580.507  
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 28.211.2012 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013  

  

Dział  Rozdział  Nazwa sołectwa  Nazwa przedsięwzięcia  Kwota 

w zł.  

600  60016  Sołectwo 

Lutrowskie  

Konserwacja rowu przydrożnego oraz remont drogi gminnej  10.280  

600  60016  Sołectwo Stanki  Budowa ścieżki rowerowej  6.115  

600  60016  Sołectwo Zajączki 

Drugie  

Budowa drogi w ul. Pąchały - 10.000 przebudowa drogi w ul. 

Parcele 5.000  

15.000  

600  60017  Sołectwo Zajączki 

Drugie  

Wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej do pól obok ul. 

Łękawica  

5.000  

754  75412  Sołectwo Zajączki 

Pierwsze  

Demontaż, wymiana i montaż pieca c.o. w budynku OSP  9.919  

801  80101  Sołectwo Zajączki 

Drugie  

Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej  1.919  

801  80101  Sołectwo Zajaczki 

Pierwsze  

Dofinansowanie remontu boiska sportowego do siatkówki 

i koszykówki  

12.000  

801  80101  Sołectwo 

Starokrzepice  

Modernizacja pomieszczenia na szatnię w Zespole Szkół 

w Starokrzepicach  

21.919  

801  80113  Sołectwo Podłęże 

Królewskie  

Dowóz dzieci do szkoły.  12.472  

900  90015  Sołectwo 

Dankowice  

Wykonanie oświetlenia ulicznego od Dankowic Drugich 

w kierunku Dankowic Trzecich  

20.955  

   O G Ó Ł E M  115.579  
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 28.211.2012 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

Dotacje na 2013 roku z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  

  

Dz.  Rozdz.  Nazwa jednostki  Kwota dotacji 

podmiotowej  

Kwota dotacji 

przedmiotowej

  

Kwota dotacji 

celowej 

inwestycyjnej  

Kwota dotacji 

celowej na zadania 

bieżące  

600  60014  Starostwo Powiatowe w Kłobucku    270.000   

851  85154  Starostwo Powiatowe w Kłobucku     5.000  

851  85195  Starostwo Powiatowe w Kłobucku    40.000   

900  90001  Zakład Działalności Komunalnej 

i Mieszkaniowej - zaklad budżetowy 

gminy  

 70.005  1.878.660   

921  92109  Gminny Ośrodek Kultury- instytucja 

kultury  

353.000   500.000   

921  92116  Gminna Biblioteka Publiczna  135.000     

  O G Ó Ł E M  488.000  70.005  2.688.660  5.000  
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 28.211.2012 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansow publicznych na 2013r. w zł  

  

Dz.  Rozdz.  Kwota dotacji celowej na zadania bieżące  

851  85154  69.000  

OGÓŁEM

  

 69.000  
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