
Uchwała Nr XXX/257/09 
Rady Gminy Miłoradz 

z dnia 19 grudnia 2009 roku 
 
 
 
w sprawie: uchwalenia budŜetu Gminy Miłoradz na rok 2010 
 
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 
166, art. 173, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Dochody budŜetu gminy w wysokości 7.915.241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

  
§ 2 

 
1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości 15.608.241zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie 

z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w roku 2010). 
 

§ 3 
 

1. Deficyt budŜetu w wysokości 7.693.000zł, którego źródłem pokrycia mają być 
poŜyczki i kredyty. 

2. Przychody budŜetu w wysokości 7.768.000zł, rozchody w wysokości 75.000zł  
zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 
§ 4 

 
W budŜecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości 100.000 zł, 
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 
10.000zł. 
 

§ 5 
 

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań   
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

3. Dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 
 



§ 6 
 

1. Ustala się dochody w kwocie 29.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ  
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27.500 zł na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii. 

 
                                                              § 7 

 
     Plan przychodów i kosztów zakładów budŜetowych w wysokości: 
     1) przychody    923.300 zł 
     2) koszty           919.873 zł 
            Zgodnie z załącznikiem nr 8. 
 

§ 8 
 

1. Dotacje celowe realizowane przez podmioty naleŜące do sektora finansów 
publicznych w wysokości 21.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 
2.   Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości: 

      1)   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – 255.000 zł, 
      2)   Biblioteki 45.000 zł 
                zgodnie z załącznikiem nr 10. 
 

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienaleŜące do  
      sektora finansów publicznych na łączną kwotę 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem  
      nr 11. 

 
§ 9 

 
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 
rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 12. 

 
§ 10 

 
Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w wysokości: 

1) przychody  7.000 zł 
2) koszty       76.000 zł 
          zgodnie z załącznikiem nr 13. 

 
§ 11 

 
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąga się na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu              - w kwocie    300.000 zł, 
 

     
 



 
   § 12 

 
UpowaŜnia się Wójta do: 

1. zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku     
      przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 300.000 zł, 
2.   samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę 200.000 zł, 
3.   dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach z wyłączeniem 
      przeniesień wydatków między działami, 
4. przekazywania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesień  w planie wydatków, 
5. przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień 

do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 
6. lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu gminy. 
  

§ 13 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 

     § 14 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
Katarzyna Kostrzewa-Rzoska 


