
UCHWAŁA NR XLIV/335/09 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2010 rok 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 
art. 235−237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10, art. 169 oraz art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  
poz. 1241), Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 55.422.243 zł, 
z tego: 
− dochody bieżące 47.049.243 zł, 
− dochody majątkowe 8.373.000 zł. 

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawie-
ra załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 55.214.349 zł. 
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42.957.349 zł, 

w tym: 
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 27.259.174 zł, 

z czego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane − 16.406.107 zł, 
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych − 10.853.067 zł, 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  6.423.300 zł, 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.764.875 zł, 
4) wydatki na obsługę długu publicznego 1.510.000 zł. 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.257.000 zł, 
w tym: 
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.157.000 zł z czego na wydatki inwestycyjne 

na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie − 3.312.000 zł 
w tym: 
− ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej − 1.350.000 zł, 

2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych kwocie 100.000 zł. 

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów zawierają załączniki 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 
207.894 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek. 

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.000.000 zł, 
z tego: 
− przychody z emisji obligacji komunalnych 1.800.000 zł, 
− przychody z pożyczek 1.200.000 zł, 
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych (wskazanych w rozchodach 
budżetu − załącznik nr 3 ). 

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie  3.207.894 zł, 
z tego: 
− spłata kredytu z BOŚ S.A 334.000 zł, 
− spłata pożyczek z WFOŚ i GW 1.073.894 zł, 
− wykup obligacji komunalnych 1.800.000 zł. 

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych z tytułu zaciąganych kredy-
tów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 4.000.000 zł. 

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy w wysokości 150.000 zł. 
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  

w wysokości 20.000 zł. 

§ 7. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku zgodnie z za-
łącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012 zgodnie  
z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały. 



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

§ 8. 1. Wydatki budżetu obejmują następujące planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2010: 
1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik nr 6 do niniej-

szej uchwały, 
2) wykaz dotacji podmiotowych określa załącznik nr 6a do niniejszej uchwały, 
3) wykaz dotacji przedmiotowych określa załącznik nr 6b do niniejszej uchwały, 
4) wykaz dotacji celowych określa załącznik nr 6c do niniejszej uchwały, 
5) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół określa załącznik nr 6d do niniejszej uchwały. 

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi fi-
nansowanych: 
1) dochody w wysokości 165.300 zł, 
2) wydatki w wysokości 165.300 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych: 
1) przychody w wysokości 5.472.250 zł, 

w tym: 
− dotacja z budżetu 3.616.500 zł, 

2) koszty w wysokości 5.653.190 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację 

zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 
2010”zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, 

2) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.335.365 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniej-
sze uchwały, 

3) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywa-
nych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejsze 
uchwały. 

§ 12. Ustala się wykaz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków 
przeznaczonych na realizację tych zadań zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 

§ 13. Podział wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie na jednostki organizacyjne określa za-
łącznik nr 13 do niniejszej uchwały. 

§ 14. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie określa załącznik  
nr 14 do niniejszej uchwały. 

§ 15. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na 2010 rok: 
− przychody 105.000 zł 
− wydatki  30.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały. 

§ 16. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów „Prognozę kwoty długu na 
2010 rok i lata następne” zawartą w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały. 

§ 17. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 17 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wołów do: 
1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych oraz zmian 

planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
2) przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień pla-

nowanych wydatków w ramach działu oraz do przekazywania uprawnień gminnym jednostkom or-
ganizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w la-
tach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 
płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, 
4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł , 
5) zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załączni-

kiem nr 5a do niniejszej uchwały, 
6) 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 do kwoty 
800 000 zł. 



§ 19. Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy Wołów może samodzielnie 
zaciągać, na kwotę 300.000 zł. 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie. 
  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Danuta Jelec 
 

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 



 
 

 



 

 



  
 

 
Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/335/09 Rady 

Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

 

  
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 



 



 
 

 



 
 

 



 

 



 



 



 
 

 

 



 



 



 



 



 



 
 


