
UCHWAŁA NR 284/XXXVIII/09 

RADY GMINY MYSŁAKOWICE 

z dnia 29 grudnia 2009 roku 

Uchwała budżetowa na rok 2010 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 166, art. 169, art. 170 i art. 184 ust. 
1 pkt 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r., poz. 
2104, ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowa-
dzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214,  
art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Mysłakowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie 25.626.805 zł, z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie 24.410.805 zł, 
b) dochody majątkowe w kwocie 1.216.000 zł, 
szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki gminy w łącznej kwocie 24.056.302 zł, z tego: 
a) wydatki bieżące w kwocie 21.620.414 zł,  
b) wydatki majątkowe w kwocie 2.435.888 zł, 
szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 
nr 2. 

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010−2012 zgodnie  
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym w kwocie  
2.435.888 zł szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 4 do mniejszej uchwały. 

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.570.503 zł z przeznaczeniem na: 
a) planowaną spłatę rat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w łącznej kwocie 829.500 zł, 
b) planowaną spłatę rat kredytów do Deutsche Bank PBC SA oddz. Jelenia Góra w łącznej kwocie 

450.000 zł, 
c) planowaną spłatę z tytułu prefinansowania do Banku Gospodarstwa Krajowego oddz. Wrocław  

w kwocie 291.003 zł. 
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.570.503 zł, z następujących tytułów; 

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 829.500 zł,   
b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 450.000 zł, 
c) spłaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzą-

cych z budżetu UE w kwocie 291.00 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.688.009 zł zgodnie z załącznikiem nr 7  
do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyko-
nywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł zgodnie  
z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozu-
mień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 133.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 
do niniejszej uchwały. 

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
113.000 zł oraz wydatki w kwocie 113.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 

§ 6. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych; 
a) dochody w wysokości 377.600 zł, 
b) wydatki w wysokości 409.554 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury w wysokości 490.000 zł oraz ustala 
się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów pu-
blicznych na zadania własne gminy w wysokości 753.500 zł zgodnie załącznikiem nr 11 do niniejszej 
uchwały. 



§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej: 
− przychody w wysokości 500.000 zł, 
− wydatki w wysokości 467.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 

§ 9. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł. 
Ustala się rezerwy celowe w wysokości 216.000 zł, z tego; 
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł,  
b) na skutki likwidacji szkoły podstawowej w Karpnikach w wysokości 156.000 zł. 

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego  
w wysokości 130.073 zł w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 

§ 11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku i lata następne zgodnie z załącznikiem 
nr 14 do niniejszej uchwały. 

§ 12. Upoważnia się Wójta do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego  

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł. 
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na pro-

gramy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych 
oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3  
i nr 5. 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do za-
pewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 
500.000 zł. 

4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w planie wydatków na uposażenia i wynagro-
dzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu. 

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 
finansowym dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w granicach kwot określonych 
przez Radę Gminy.   

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 14. Uchwała wchodzi życie od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  
 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy: 
Józef Niziołek 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 
 



 
 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 


