
                                                                                                         
 

Uchwała Nr XXXVI/192/2009               
Rady Gminy Liniewo 

z dnia 22 grudnia 2009 roku 
 

W sprawie uchwalenia budŜetu gminy Liniewo na rok 2010. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211,art.212,art. 
239,art. 258, art. 264 ust 3,   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240.) 
 

Rada Gminy Liniewo uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się dochody budŜetu gminy w wysokości 12.193.581,-zł, zgodnie z załącznikiem nr.1* 
W tym: 

1.dochody bieŜące w wysokości                                                                           11.767.081-zł 
2.dochody majątkowe w wysokości                                                                          426.500,-zł   

&2 
 

1.Ustala się wydatki budŜetu gminy w wysokości 16.255.889,-zł zgodnie z załącznikiem 
nr.2* 

W tym: 
1) wydatki bieŜące w wysokości                                                                        12.137.231-zł 
W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości                   5.968.547,-zł 
- dotacje w wysokości                                                                                              547.760,-zł 
-wydatki na obsługę długu w wysokości                                                                   66.000,-zł 
2) wydatki majątkowe w wysokości                                                                      4.118.658,-zł 

 
2.Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 
zgodnie z załącznikiem nr 3*. 
3.Ustala wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr.4* 
4.Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z 
załącznikiem nr.3a* 

 
& 3 

 
1.Deficyt budŜetu gminy w wysokości 4.062.308,-zł zostanie pokryty przychodami  
pochodzącymi z : 
 
1)zaciągniętych kredytów  w kwocie                                                                   3.483.485,-zł    
 
2)wolnych środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku  
  bieŜącym budŜetu gminy w kwocie                                                                       722.083,-zł  
 



2.Ustala się przychody budŜetu w wysokości 4.205.568,-zł oraz rozchody w wysokości 
143.260,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5*.  

&4 
 
W budŜecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości                                                                                                66.000,-zł   
2) celową w wysokości                                                                                               84.000,-zł 
    z przeznaczeniem na: 
   a)zarządzanie kryzysowe w kwocie                                                                       10.000,-zł 
   b)do dyspozycji sołectw                                                                                           30.000,-zł 
   c)na projekty miękkie                                                                                               30.000,-zł 
   d)na konkursy grantowe                                                                                           14.000,-zł 

&5 
 

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr.6* 
 

&6 
 

1.Ustala się dochody w kwocie 54.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
2.Ustala się wydatki w kwocie 5.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii. 
 

&7 
 

Ustala się dotacje podmiotowe dla: 
1. gminnych instytucji kultury na łączna kwotę                                                       316.000,-zł 
 
    Dla Gminnego Ośrodka Kultury  Sportu i Rekreacji     216.000,-zł 
    Dla Gminnej Biblioteki w Liniewie z filią w Wysinie   100.000,-zł 
 
2.Ustala się dotację celową  na zadania z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę  w 
wysokości                                                                                                                 222.560,-zł 
    W tym: 
Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej w wysokości                                                                                214.560,-zł      
Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości             8.000,-zł  
3.Ustala się dotacje celowa na zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty 
   - pokrycie kosztów na uczniów uczęszczających do przedszkoli w innej gminie    9.200,-zł 
 
                                                                             &8   
 
1.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w wysokości: 
1.przychody     50.000,-zł 
2.wydatki         50.000,-zł 
zgodnie z załącznikiem nr.7* 
 



 
 
 

&9 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek na: 
 1.na sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie                               400.000,-
2.na sfinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków  
    w Orlu wraz z budowa kanalizacji wsi Głodowo w kwocie                              1.489.984,-  
3. na sfinansowanie wykonania  dokumentacji projektowej dla zadania 
 pod nazwą ,,Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Liniewo”              130.000,- 
4.na sfinansowanie  zadania pod nazwą ,, Kształtowanie centrum kulturalno- 
społeczno-rekreacyjnego miejscowości Liniewo”                                                    563.500,- 
5.na sfinansowanie przebudowy dróg i chodników na terenie wsi  Liniewo           900.000,- 
6.na sfinansowanie budowy drogi gminnej na terenie wsi Orle                               200.000,- 
7.na sfinansowanie wymiany dachu na Przedszkolu w Liniewie                             100.000,- 
8.na sfinansowanie budowy boiska w Wysinie                                                        100.000,-  
  
 5.spłatę wcześniej zaciągniętej  poŜyczki w kwocie                                            143.260,-zł 

 
&10 

 
UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 
1)zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budŜetowego 
przejściowego deficytu budŜetu w wysokości 400.000,-zł 
2)zaciągania zobowiązań: 
   a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty 
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej do wysokości określonej 
w załączniku nr 3. 
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku w wysokości 
300.000,-zł 
3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w  roku następnym (2011) jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 
następnym. 
4) Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne przyszłych okresów w latach   
2011/2012 
5) dokonywania zmian w planie wydatków między działami i paragrafami w ramach działu. 
6) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach            
niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu gminy        
7) do spłaty zaciągniętych zobowiązań 

 
&11 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budŜetowym 2010 i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy 
                                                              
                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                                Ludwik Szpakowski 



* - Załączników nie publikuje się. Załączniki dostępne w Urzędzie Gminy. 
 


