
UCHWALANr XXXVl17112010
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 29 stycznia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art.212 ust.2, art.239, i art.266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240), Rada Gminy Gościeradów

li C h wal a co następuje:

§ l

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 15.813.764,11 zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie 15.691.764,11 zł, i dochody majątkowe w kwocie 122.000,00 zł,
zgodnie z zał.Nr l, w tym:
II dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie ustawami w kwocie 2.654.077,00 zł,
21 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
105.000,00 zł.

§2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 24.477.014,11 zł, z tego
wydatki bieżące w kwocie 17.157.014,11 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 7.320.000,00
zł,zgodnie z zał.Nr 2, w tym:
11wydatki na zadania z zakresu administracji rzadowej i inne zadania zlecone gminie ustawami
w kwocie 2.654.077,00 zł,
21 wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w kwocie 100.000.00 zł,
3/wydatki na realizacje zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie
5.000,00 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa SIę w wysokości 8.663.250,OÓ zł. Źródłami pokrycia
deficytu są przychody pochodzące z :



1/ kredytów w kwocie 3.135.250,00 zł,
2/ pożyczek w kwocie 4.990.000,00 zł,
3/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 538.000,00 zł.

§4

Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.108.000,00 zł,oraz
łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 444.750,00 zł.
Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło
przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5

. W budżecie tworzy się rezerwy:
l) ogólną w kwocie 67.000,00 zł,
2) celową w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.

§6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§7

Określa się:
11wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie
z załącznikiem nr 5,
2/wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Określa się plan dochodów własnych jednostek budzetowych w kwocie 211.000,00 zł oraz
wydatków w kwocie 208.200,00 zł, zgodnie z załącznikieem Nr 7.

§9
Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek stanowiący jednocześnie i nie może
przekroczyć kwoty 9.000.000,00 zł.



§10

1. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na:
11programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w

granicach kwot określonych w załączniku Nr 6.
2. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku
2011.

§11

Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej
w załączniku Nr 3.

§12

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji
budżetowej, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia.

§13

Ustala sie szczegółowość pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2010 roku w zakresie i szczegółowości uchwały budżetowej oraz informacji składanych przez
samorządowe instytucje kultury w szczegółowości wynikającej z ich planów finansowych.' z
uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


