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UCHWAŁA NR VI/17/11
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 8 lutego 2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz.1759, zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, zm. z 2006 r. Nr 17 
poz.128, Nr 181 poz. 1337; zm. z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Brzeg na rok 2011. 

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 99.265.814 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 86.136.454 zł; 

2) dochody majątkowe w wysokości 13.129.360 zł. 

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 104.596.110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 86.591.006 zł, w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku 
budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 
436.200 zł; 

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.005.104 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.330.296 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów 
i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami. 

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2: 

1) przychody na łączną kwotę 6.930.010 zł; 

2) rozchody na łączną kwotę 1.599.714 zł. 

§ 6. W budżecie miasta tworzy się : 

1) rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł; 

2) rezerwę celową w wysokości 230.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w wysokości 750.000 zł. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w wysokości 740.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 
w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 8.071.043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami 
administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 114.978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 11. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę 4.650.190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla: 

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.063.190 zł; 

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.587.000 zł. 
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§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek 
budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości: 

1) dochody 169.988 zł; 

2) wydatki 169.988 zł. 

§ 13. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 8.361.000 zł, w tym 
na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 4.000.000 zł 

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 4.361.000 zł. 

2. Zabezpieczenie pożyczek i kredytów stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 
wystawiony na rzecz banku kredytującego. 

3. Spłata kredytów i pożyczek następować będzie z dochodów budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego 
od osób fizycznych. 

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); 

2) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2011 do kwoty 1.200.000 zł; 

3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany 
w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie 
wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej; 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków: 

a) w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian 
w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków 
majątkowych, 

b) w planie wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych 
w obrębie jednego rozdziału, 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy; 

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący 
obsługę budżetu. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Brzegu 

Mariusz Grochowski



Id: OPZBT-JJXDE-IHECC-HXSQD-WCOFJ. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/17/11

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 8 lutego 2011 r.

Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/17/11

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 8 lutego 2011 r.

Zalacznik2.xls

Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/17/11

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 8 lutego 2011 r.

Zalacznik3.xls

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/17/11

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 8 lutego 2011 r.

Zalacznik4.xls

Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan 
wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/17/11

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 8 lutego 2011 r.

Zalacznik5.xls

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2011 rok 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/17/11

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 8 lutego 2011 r.

Zalacznik6.xls

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administacji 
rządowej na 2011 rok 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/17/11

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 8 lutego 2011 r.

Zalacznik7.xls

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/17/11

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 8 lutego 2011 r.

Zalacznik8.xls

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok 

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/17/11

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 8 lutego 2011 r.

Zalacznik9.xls

Plan dotacji dla jednostek zaliczanych i jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finasów publicznych 
na 2011 rok 

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VI/17/11

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 8 lutego 2011 r.

Zalacznik10.xls

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych 
na 2011 rok 

Zalacznik6.xls
Zalacznik7.xls
Zalacznik8.xls
Zalacznik9.xls
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