UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIX/201/2010
RADY GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 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 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1241) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 20.778.014,90 zł, w tym:
1) dochody bieżące 20.006.015,75 zł,
2) dochody majątkowe 771.999,15 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę 20.006.015,75 zł,w tym:
1) otacje na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej 764.189,96 zł,
2) dochody z pozostałych źródeł 19.241.825,79 zł.
3. Dochody budżetu obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę 771.999,15 zł,w tym:
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,w tym: 771.999,15 zł,
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej 339.999,15 zł.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie 23.615.014,90 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 18.744.727,82 zł,
2) wydatki majątkowe 4.870.287,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.744.727,82 zł, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 11.751.546,79 zł,
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z czego: 8.604.183,48 zł,
- wynagrodzenia ze stosunku pracy 7.069.922,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.147.363,31 zł,
2) dotacje na zadania bieżące 1.078.822,00 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.703.200,00 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 772.599,30 zł,
5) wydatki na obsługę długu 386.000,00 zł,
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3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.870.287,08 zł, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym: 4.830.287,08 zł,

5) wydatki na obsługę długu 386.000,00 zł,
6) rezerwa budżetowa 52.559,73 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.870.287,08 zł, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym: 4.830.287,08 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2.267.951,08 zł.
2) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na uzupełnienie brakujących kwot po przetargu
oraz na roboty dodatkowe 40.000,00 zł.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokośc i 2.837.000,00 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie 1.790.000,00 zł,
b) pożyczki długoterminowej zaciąganej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.047.000,00 zł.
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.747.000,00 zł, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.700.000,00 zł,
b) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.047.000,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 910.000,00 zł, z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 910.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 4.347.000,00 zł,
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.837.000,00 zł, w tym z tytułu: - planowanej
pożyczki długoterminowej zaciąganej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.047.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 910.000,00 zł.
§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 52.559,73 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w związku z uzupełnieniem brakujących kwot po przetargu oraz wystąpieniem robót
dodatkowych w wysokości 40.000,00 zł.
§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia sie dochody w kwocie 3.795.191,00 zł
i wydatki w kwocie 3.795.191,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań
zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
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§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
65.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

§ 8. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia sie dochody w kwocie 3.795.191,00 zł
i wydatki w kwocie 3.795.191,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
65.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 66.734,00 zł i w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3.200,00 zł.
§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie Prawo
ochrony środowiska w kwocie 5.546,12 zł oraz wydatki w kwocie 5.546,12 zł z przeznaczeniem na:
- gospodarkę odpadami w kwocie 3.500,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002)
- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni w kwocie 2.046,12 zł (dz. 900 rozdz. 90004)
§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin
zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 300.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do samodzielnego zaciągania zobowiązań do
sumy 350.000,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania kredytów na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 600.000,00 zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do dokonywania zmian planu wydatków
budżetu w ramach działu, polegających na:
1) zwiększeniach i zmniejszeniach wynagrodzeń ze stosunku pracy poprzez przesunięcia w wydatkach
bieżących w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,
2) zwiększeniach i zmniejszeniach w zakresie wydatków majątkowych poprzez przesunięcia w grupie
wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach
rozdziału i pomiędzy rozdziałami,
3) zwiększeniach i zmniejszeniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach rozdziału
i pomiędzy rozdziałami.
§ 13. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.
§ 14. Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Rozwoju Gminy, Rolnictwa.
i Ochrony Środowiska.
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Pieczonka
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Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.
DOCHODY BUDŻETOWE NA 2010 ROK
Zalacznik1.rtf
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.
WYDATKI BUDŻETOWE NA 2010 ROK
Zalacznik2.rtf
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
Zalacznik3.rtf
Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.
DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Zalacznik4.rtf
Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Zalacznik5.rtf

