
UCHWAŁA NR XLI/283/09 

RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2010 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 166, art. 184 ust. 1 
pkt 5, 6, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 
Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, 
Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 79,  
poz. 666), 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 
ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235–237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 29.242.444,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:  
1)  dochody bieżące 20.899.259,40 zł, w tym:  

a)  dochody własne 3.679.148,40 zł,  
b)  subwencja ogólna 9.972.659,00 zł,  
c)  dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3.033.292,00 zł,  
d)  dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1.239.200,00 zł,  
e)  dotacje na realizację zdań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

800,00 zł,  
f)  udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.645.611,00 zł,  
g)  dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 203.590,00 zł,  
h)  dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 124.959,00 zł.  

2)  dochody majątkowe 8.343.184,60 zł, w tym:  
a)  dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 7.539.184,60 zł, w tym środki UE 7.336.735,00 zł,  
b)  dochody ze sprzedaży majątku 800.000,00 zł,  
c)  dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.000,00 zł.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 33.319.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:  
1)  wydatki bieżące w wysokości 21.790.096,74 zł, w tym:  

a)  wydatki jednostek budżetowych 14.281.856,09 zł, w tym na:  
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.684.803,00 zł,  
− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.597.053,09 zł,  

b)  dotacje na zadania bieżące 2.424.669,65 zł,  
c)  świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.663.952,00 zł,  
d)  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 − 

139.619,00 zł,  
e)  obsługę długu gminy w wysokości 280.000,00 zł,  

2)  wydatki majątkowe w wysokości 11.529.887,26 zł, w tym:  
a)  inwestycyjne w wysokości 11.529.887,26 zł, w tym:  

− na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
8.631.452,94 zł.  

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 4.077.540,00 zł. 
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu: 

− pożyczek w wysokości 78.900,00 zł,  
− kredytów w wysokości 3.998.640,00 zł.  

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 5.423.000,00 zł, rozchody budżetu gminy na kwotę 
1.345.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kre-
dytów i pożyczek na kwotę 1.345.460,00 zł finansowane będą kredytem bankowym.  

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na: 
1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysoko-

ści 1.345.460,00 zł,  
2. finansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 4.077.540,00 zł,  
3. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.  



§ 6. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 198.000,00 zł. Tworzy się rezerwę celową 
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,00 zł.  

§ 7. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie  
z załącznikiem nr 4.  

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, 
zgodnie z załącznikiem nr 5.  

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej  
i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy, 
zgodnie z załącznikiem nr 6.  

§ 8. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzą-
dowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.033.292,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 
7 i 8.  

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wyso-
kości 203.590,00 zł i wydatki na realizacje zadań określonych:  
− w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 

189.290,00 zł,  
− w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 14.300,00 zł.  

§ 10. 1. Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 
2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) w wysokości 164.124,09 zł.  

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 9.  

§ 11. 1. Ustala się dotację przedmiotową dla Gminno Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie w wysokości 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowa-
nie kosztów eksploatacji budynków znajdujących się w zarządzie zakładu.  

§ 12. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 2.048.669,65 zł, w tym:  
− dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.699.165,65 zł  
− dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bolkowie w wysokości 345.000,00 zł  
− dla niepublicznego przedszkola w Jeleniej Górze w wysokości 4.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.  

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 196.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11, z tego:  
− na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w wysoko-
ści 186.000,00 zł,  

− na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 13. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych:  
− przychody w wysokości 5.893.446,00 zł, w tym dotacje z budżetu w wysokości 525.000,00 zł  
− koszty w wysokości 5.909.399,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.  

§ 14. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i koszty nimi finansowane, zgodnie z za-
łącznikiem nr 13.  

§ 15. Zatwierdza się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, określony w załączniku nr 14.  

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:  
1)  z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 5.423.000,00 zł oraz krótkoterminowych 

do wysokości 1.000.000,00 zł,  
2)  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działa-

nia gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości 3.000.000,00 zł,  
3)  na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w za-

łączniku nr 5,  
4)  na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europej-

skiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań 
Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

2. Upoważnia się Burmistrza do:  
1)  dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budże-

towej, w zakresie wynagrodzeń i wydatków majątkowych,  
2)  przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydat-
ków nimi finansowanych za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i inwestycje,  

3)  przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu 
umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jed-
nostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 1.000.000,00 zł,  

4)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.  

  



§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego.  
 
 
Przewodniczący Rady: 
Marek Janas 
 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 


