
UCHWAŁA NR 196/XXXIX/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie Budżetu Gminy Piława Górna na rok 2010 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165, 
165a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2010 w wysokości 14 320 307 zł, zgodnie z Załącz-
nikiem nr 1, w tym:  
1)  dochody bieżące w wysokości 14 034 807 zł,  

a)  dochody własne w wysokości 6 352 105 zł,  
b)  subwencje w wysokości 5 242 766 zł,  
c)  dotacje celowe 2 439 936 zł, z tego:  

− dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami w wysokości 2 174 836 zł,  

− dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości  
265 100 zł,  

2)  dochody majątkowe w wysokości 285 500 zł.  
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2010 w wysokości 15 715 427 zł, zgodnie z Załącznikiem 

nr 2, w tym:  
1)  wydatki bieżące w wysokości 12 924 414 zł, w tym:  

a)  wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4 914 408 zł,  
b)  dotacje z budżetu 1 686 542 zł,  
c)  wydatki na obsługę długu Gminy 266 627 zł,  
d)  pozostałe wydatki 6 056 837 zł.  

2)  wydatki majątkowe 2 791 013 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 2 785 013 zł, zgodnie z Załączni-
kiem nr 3.  

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 1 395 120 zł.  
4. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

1)  wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 394 504 zł,  
2)  długoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 616 zł.  

5. Prognozę długu Gminy na koniec roku budżetowego i lata następne określa Załącznik nr 4.  

§ 2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 2 000 616 zł i rozchody budżetu Gminy w kwocie 
605 496 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.  

§ 3. 1. Tworzy się rezerwy w wysokości 75 000 zł, z tego:  
1)  Rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł  
2)  Rezerwę celową w wysokości 55 000 zł, z tego:  

a)  na remonty placówek oświatowych w wysokości 50 000 zł,  
b)  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000 zł.  

§ 4. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzą-
dowej i innych zadań zleconych miastu ustawami, w wysokości 2 174 836 zł zgodnie z Załącznikami nr 6 
i 7, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa wyso-
kości 21 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.  

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem nr 9,  
z tego przychody w wysokości 819 989 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 657 702 zł 
dla Przedszkola Publicznego.  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostki budżetowej w wysokości 11 800 zł i wydatków nimi 
finansowanych, zgodnie z Załącznikiem nr 9.  

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości:  
1)  przychody 15 000 zł  
2)  wydatki 46 063 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 10.  

§ 7. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości  
357 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.  

§ 8. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 670 900 zł, w tym:  
1)  na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  

w kwocie 235 900 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 12,  



2)  na dofinansowanie remontu powiatowej drogi i chodnika ul. Piastowskiej w kwocie 210 000 zł, zgod-
nie z Załącznikiem nr 13,  

3)  na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Dzierżoniowie w kwocie 5 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 13,  

4)  dla Gminy Bielawa na realizację zadań w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego  
w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna w kwocie 220 000 zł, zgodnie z Za-
łącznikiem nr 13.  

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wyso-
kości 92 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:  
1)  w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85 100 zł,  
2)  w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 900 zł.  

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:  
1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 300 000 zł,  
2)  pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 395 120 zł,  
3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągnię-

tych pożyczek i kredytów w kwocie 605 496 zł.  

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Piławy Górnej do:  
1)  zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,  
2)  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla za-

pewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym,  
3)  dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bu-

dżetowej w ramach tego samego działu,  
4)  dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na tworzeniu nowych paragrafów  

i rozdziałów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań,  
5)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału za wyjątkiem wydatków 
majątkowych i wynagrodzeń osobowych oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finan-
sowanych,  

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

§ 12. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: Wypłaty środków pieniężnych w formie 
gotówkowej mogą być dokonywane do rąk pracownikom, którzy realizują wydatki w związku z czynno-
ściami służbowymi. Maksymalna wysokość wypłaconej gotówki nie może przekroczyć jednorazowo  
2000 złotych. Wypłaty środków pieniężnych winny być rozliczone w terminie 14 dni po dokonaniu wy-
datku.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podle-
ga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Patrycja Pelczar  
 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 
 



 



 
 

 
 



 
 



 
 



 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 


