
 
    Uchwała Nr XXVIII/254/2009  

                               Rady Gminy Sadlinki 

        z dnia 29 grudnia 2009r. 

 
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadlinki na 2010r. 
 
 
 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, 
Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203,z 2005 Nr 172 
poz.1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337,z 2007 Nr 48poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 
poz.1218, z 2008 Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 
i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 Nr 45 
poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381,Nr 249 poz.1832, z 2007r Nr 82 poz.560,Nr 88 
poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 
poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 62 poz. 504),Rada Gminy uchwala, co 

następuje: 

 
 
 
      § 1 

 
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  14.880.228,28zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:  
1. dochody bieżące w wysokości  13.905.074,09zł 
2. dochody majątkowe w wysokości  975.154,19,- zł. 
    w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157 poz. 
1240) w kwocie 775.154,19zł ( refundacja wydatków poniesionych w roku 2009) 
 
 
      § 2 

 
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości  17.592.228,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym: 
1. wydatki bieżące w wysokości                                                                    - 12.991.878,28zł 
w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych    - 9.381.307,14 zł  
               -wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                 -     6.532.242,43 zł 
             - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               -      2.849.064,71zł 
              2)dotacje na zadania bieżące                                                            -         161,300,- zł 
              3)świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          -    2.554.136,- zł 
              4)wydatki  na programy finansowane z udziałem środków ,  
                  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach 
                  publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 
  z godnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały           -      566.801,14 
               5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst  -          53.334,- 
                6) wydatki na obsługę długu                                                            -       275.000,-zł 
2. wydatki majątkowe w wysokości                                                              -   4.600.350,-zł 
    zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 



 
 
      § 3 

 
 
1.Deficyt budżetu gminy w wysokości  2.712.000,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 
tytułu: 
-sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę   
-z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 
       
2.Ustala się przychody budżetu na 2010r. w kwocie 3.444.000,-zł  w tym:  
-z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (§ 931) w kwocie 2.500.000,- 
zł.  
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  (§ 951)w kwocie 
304.000,- zł  
-z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚi GW w Gdańsku (§ 952) w kwocie 640.000,-zł 
 
 3. Ustala się rozchody budżetu na 2010r. w kwocie 732.088,-zł w tym: 
- z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 32.088,-,- zł (§ 992) 
- z tytułu wykupu innych papierów wartościowych 700.000,- zł ( § 982) 
 
      § 4 

Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym 2010 w 
kwocie 53.334,- zł zgodnie z zawartymi umowami. 
 
      § 5 

 
W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 59.000,-zł   
w tym: - 15.000,-zł przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 
             - 44.000,-zł rezerwa ogólna. 
        § 6 

 

Ustala sie dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
      § 7 

 
1.Ustala się dochody w kwocie 56.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów   
    alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym  
    programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
2.Ustala się wydatki w kwocie 3.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie    
    przeciwdziałania narkomanii. 
 
      § 8 
 
       
Ustala się dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie 262.050,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
w tym: dotacje na podstawie porozumień z innymi j.s.t. w kwocie 152.450,- 



 
      § 9 

 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zgodnie z załącznikiem Nr 6 
 
      § 10 

 

Ustala się plan wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2010-2012 
zgodnie z załącznikiem Nr 7 
 
      § 11 
 
Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla    
   zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku do kwoty 2.000.000,-zł. 
2) upoważnia się Wójta Gminy do zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między   
    działami. 
3) spłaty zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
4) wykupu innych papierów wartościowych 
5) przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do  
    zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla  
    zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 
-dla jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach do kwoty- 40.000,- 
-dla jednostki Zespołu Szkół w Sadlinkach do kwoty - 300.000,- 
-dla jednostki Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim do kwoty - 150.000,- 
-dla jednostki Przedszkola Publicznego w Sadlinkach do kwoty - 40.000,- 
6) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez  gminę. 
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

      § 12 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

      § 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 
Przewodniczący Rady  

Jan Piskor 


