
UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  

 

 

 

Andrzej Marszałek 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały 

Budżetowej Nr XXXVI/203/2009 

z dnia 17.12.2009r.  

Zalacznik1.xls 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

załącznik Nr 2 do Uchwały 

budżetowej Nr XXXVI/203/2009 

z 17.12.2009r.  

Zalacznik2.xls 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

załącznik Nr 3 do Uchwały 

budżetowej Nr XXXVI/203/2009 

z 17.12.2009r.  

Zalacznik3.doc 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

załącznik Nr 4 do Uchwały 

budżetowej Nr XXXVI/203/2009 

z 17.12.2009r.  

Zalacznik4.xls 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

załącznik Nr 5 do Uchwały 

budżetowej Nr XXXVI/203/2009 

z 17.12.2009r.  

Zalacznik5.xls 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

załącznik Nr 6 do Uchwały 

budżetowej Nr XXXVI/203/2009 

z 17.12.2009r.  

Zalacznik6.doc 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

załącznik Nr 7 do Uchwały 

budżetowej Nr XXXVI/203/2009 

z 17.12.2009r.  

Zalacznik7.doc 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

załącznik Nr 8 do Uchwały 

budżetowej Nr XXXVI/203/2009 

z 17.12.2009r.  

Zalacznik8.doc 

Załącznik nr 9  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

załącznik Nr 9 do Uchwały 

budżetowej Nr XXXVI/203/2009 

z 17.12.2009r.  

Zalacznik9.doc 

Załącznik nr 10  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

załącznik Nr 10 do Uchwały 

budżetowej Nr XXXVI/203/2009 

z 17.12.2009r.  

Zalacznik10.doc 

Załącznik nr 11  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

załącznik Nr 11 do Uchwały 

budżetowej Nr XXXVI/203/2009 

z 17.12.2009r.  

Zalacznik11.doc 

Załącznik nr 12  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

Informacja o stanie mienia 

komunalnego Gminy Łęknica  

Zalacznik12.doc 

Załącznik nr 13  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

Uzasadnienie do projektu 

uchwały budżetowej Gminy 

Łęknica na 2010 rok  

Zalacznik13.doc 

ID: TQWNDGDQVSVYOXTJQQTETOFUV. Niepodpisany. Strona 1 / 16



UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  
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Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 
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załącznik Nr 5 do Uchwały 
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Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

załącznik Nr 6 do Uchwały 

budżetowej Nr XXXVI/203/2009 

z 17.12.2009r.  

Zalacznik6.doc 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

załącznik Nr 7 do Uchwały 

budżetowej Nr XXXVI/203/2009 

z 17.12.2009r.  

Zalacznik7.doc 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 
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załącznik Nr 8 do Uchwały 

budżetowej Nr XXXVI/203/2009 

z 17.12.2009r.  

Zalacznik8.doc 

Załącznik nr 9  

do Uchwały Nr XXXVI/203/2009

Rady Miejskiej w Łęknicy 
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z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

załącznik Nr 10 do Uchwały 

budżetowej Nr XXXVI/203/2009 

z 17.12.2009r.  
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UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009r. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: dochody bieżące - 8.862.263 zł, dochody 

majątkowe - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.062.263 zł, w tym: 

2. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 151.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

uchwały.  

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

2. Ustala się  wydatki związane z realizacją  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w wysokości 1.053.819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały  

§ 5.  

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.000 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 127.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000 zł.  

§ 6.  

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do uchwały.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

7 do uchwały.  

3. Ustala się dotacje celowe dla sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł na zadania realizowane na 

podstawie umów, porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały.  

4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.  

§ 7.  

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych:  

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopodarki Wodnej w 

wysokości:  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

1) wydatki bieżące - 8.910.379 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.459.569 zł

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.289.360 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.509.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652.450 zł.

1) ogólną w wysokości - 46.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 4.550 zł.

1) przychody - 2.218.900 zł

2) koszty - 2.218.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) dochody - 142.500 zł

2) wydatki- 142.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

1) przychody - 60.500 zł

2) wydatki - 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 500.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z

dokonywaniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku opracy, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w

planie wydatków, 

6) udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym. 

Przewodniczący Rady  
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