
UCHWAŁA NR XXVIII/200/09 

RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2010 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 173, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz art. 420 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) uchwalam, 
co następuje: 
 
 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości     26.636.577 zł 
z tego: 
– dochody z podatków i opłat          4.704.478 zł 
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa      2.899.407 zł 
– dochody z majątku gminy              762.000 zł 
– subwencja z budżetu państwa          8.098.368 zł 
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie      3.469.084 zł 
– dotacje z budżetu państwa na zadania własne           640.600 zł 
– dotacje z funduszy celowych             350.280 zł 
– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   5.032.080 zł 
– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów i inwestycyjnych      333.000 zł 
– pozostałe dochody               347.280 zł 

2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki nr 1 i nr 2 
do niniejszej uchwały. 

3. Dochody bieżące stanowią kwotę 20.271.217 zł, dochody majątkowe stanowią kwotę 6.365.360 zł. 
Podział dochodów na bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 1.1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości     25.398.487 zł 
z tego: 
wydatki bieżące          19.578.688 zł 
w tym: 
– świadczenia na rzecz osób fizycznych            528.446 zł 
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        8.346.635 zł 
– dotacje             1.289.096 zł 
– wydatki na obsługę długu           1.135.000 zł 
wydatki majątkowe            5.819.799 zł 
w tym: 
– inwestycje             5.819.799 zł 

2. Szczegółowy podział wydatków wg źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki nr 3 i nr 4 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy na rok 2010 wynosi: 
Dochody ........................... 26.636.577,00 zł 
Wydatki ............................ 25.398.487,00 zł 
Nadwyżka budżetu ........   1.238.090,00 zł 

2. Nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę 1.238.090 zł. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę 
kredytów i pożyczek. 

3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.238.090 zł z następujących tytułów: 
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie   738.090 zł 
b) wykupu papierów wartościowych w kwocie  500.000 zł 

4. Przychody i rozchody budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 

8.000.000,00 zł, w tym na:  
– pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł. 

§ 4. 1. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki 
zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

2. Prognozę długu na rok 2010 i lata następne, zawiera załącznik nr 6 do uchwały. 

§ 5. 1. Ustala się przychody i wydatki na zadania realizowane przez zakłady budżetowe według wy-
kazu określonego załącznikiem nr 7. 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej według wykazu określonego załącznikiem nr 8. 



§ 7. 1. Określa się dotacje na realizację zadań publicznych według wykazu określonego załącznikiem 
nr 9. 

§ 8. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.469.084 zł. 

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych 
gminie określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. 

§ 9. 1. Określa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne według wykazu określonego załącz-
nikiem nr 11. 

§ 10. 1. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych 
według wykazu określonego załącznikiem nr 12. 

§ 11. 1. Określa się plan dochodów i wydatków własnych szkół, będącymi jednostkami budżetowy-
mi, według wykazu określonego załącznikiem nr 13. 

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie  
100.000 zł. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych w kwocie 100.000 zł. 

§ 13. 1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową, na w wysokości 20.000 zł, z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 zł. 

§ 14. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010–2012, we-
dług wykazu określonego załącznikiem  nr 14 do niniejszej uchwały.  

§ 15. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przeka-
zaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.  

§ 16. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krośnice do: 
1) dokonywania zmian w planie wydatków za wyjątkiem: 

– przeniesień wydatków między działami, 
– zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem 

ze środków UE, 
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
3) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w za-
łączniku nr 14, 

b) z tytułu umów, do wysokości 1.000.000,00 zł, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 
dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku 2011, 

c) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występujące-
go w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości ustalonego 
limitu, 

d) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, 
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krośnice, do zaciągania zobo-

wiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy: 
Władysław Klucznik 

  



 
  



 
 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 



 

 
 



 
  



 
  



 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 


