
Uchwała  Nr XLIII/289/2009  

                Rady Gminy Przywidz  
- osoby pełni ącej funkcj ę organów gminy 

z dnia 31 grudnia 2009r. 
 
 w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Gminy Przywidz na rok 2010   
 
        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.)  oraz art. 165, art. 165a, art. 166,  art. 184,  art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 
ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 
ze zm.)  

Rada Gminy uchwala, co nast ępuje : 
§ 1  

 
      1. Ustala się dochody budŜetu Gminy w wysokości                        14.934.205,- zł,   
           w podziale na:  
           1)  dochody bieŜące w wysokości   14.042.859,- zł                
           2)  dochody majątkowe w wysokości        891.346,- zł   
           zgodnie z załącznikiem  nr 1. 
 
      2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 
           1) dotacje celowe na  realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
            i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości            2.152.970,- zł, 
           zgodnie z załącznikiem nr 3, 
           2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych  
           w  wysokości     73.200,- zł. 
                                                                                                 

§ 2 
 

1. Ustala się wydatki budŜetu Gminy w wysokości        15.479.205,- zł, 
      zgodnie z załącznikiem nr 2.  

      2.  Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na :  
           1)  wydatki bieŜące              12.728.045,- zł  
               w tym na :  
               a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      6.346.528,- zł 
               b) dotacje               903.641,- zł 
               c) wydatki na obsługę długu gminy             90.000,- zł  
 
            2) wydatki majątkowe w wysokości             2.751.160,- zł  
               w tym z :  
               załącznika nr 9  
               „ Plan rocznych zadań inwestycyjnych Gminy Przywidz na  2010r. "                        
               w wysokości    30.000,- zł  
               załącznika nr 10 
      „ Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Przywidz na lata 2010-2012 "
                                     w wysokości    2.721.160,- zł. 



           3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: 
             1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

       i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości  2.152.970,- zł, 
       zgodnie z załącznikiem nr 4, 
  2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie   
       profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  
       narkomanii  w wysokości  73.200,-zł. 
  

§ 3 
 

1.Deficyt budŜetu Gminy w wysokości 545.000,- zł, zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z  kredytów i poŜyczek oraz nadwyŜki budŜetowej 
z 2009r.  
2. Określa się:  
1) przychody w wysokości  700.000,- zł, 
2) rozchody w wysokości    155.000,- zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§ 4 
 

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej na rok 2010 w kwocie  18.254,- zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 10 

§ 5 
 

            Uchwala się dotacje na 2010 rok, w kwocie 903.641,- zł  dla :  
1.samorządowych instytucji kultury w wysokości    320.000,- zł,  
2.podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  

                 na zadania zlecone do realizacji  w wysokości        5.000,- zł, 
3.niepublicznej szkoły podstawowej  w wysokości  507.369,- zł,  
4.niepublicznego punktu przedszkolnego w wysokości  47.392,- zł, 
5.Gminy Kolbudy w wysokości   9.120,- zł, 
6.Gminy Somonino w wysokości 8.160,- zł 
7.Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim w wysokości 3.840,- zł  
8.Urzędu Miasta Kościerzyna w wysokości  2.760,- zł.  

                zgodnie z załącznikiem nr 6. 
§ 6 

 
            Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony   
            Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 
                                -  przychody    9.000,-  zł, 
                    -  wydatki      12.000,-  zł, 
            zgodnie  z załącznikiem nr 7. 

§ 7 
              Tworzy się rezerwy : 

1)ogólną w wysokości  100.000,- zł, 
na wydatki nieprzewidziane, która moŜe być w wysokości do 1% 
planowanych wydatków budŜetu Gminy, 

2)celową  w wysokości    6.000,- zł,  na zarządzanie kryzysowe, 
3)celową w wysokości 50.000,- zł, na wydatki w oświacie,   



§ 8 
 

1.Ustala się „ Plan rocznych zadań inwestycyjnych Gminy Przywidz   
     na 2010r.  ‘’, zgodnie  z załącznikiem nr 9.   

           2.Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie  
                z załącznikiem nr 10,, Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Przywidz  
                na lata 2010-2012  ‘’. 
           3.Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków  

    pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
    zgodnie z załącznikiem nr 11.  
 

§ 9 
 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąganych na: 
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu  w kwocie 1.000.000,- zł, 
2. sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 545.000,- zł,  
3.  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów  
      w kwocie 110.000,-zł. 
 

§ 10 
 

           Upowa Ŝnia si ę Wójta do : 
1. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami  
    w obrębie działu, 
2. zaciągania  poŜyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku          

     przejściowego niedoboru budŜetowego do wysokości 1.000.000,- zł,   
           3. lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych 
               w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu gminy, 
           4. zaciągania zobowiązań: 
                1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na  
                    programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub 
                    bezzwrotnych  środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z 
                    kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 10 i 11,  
                2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2011) jest     
    niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty 
    upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1.000.000,- zł. 
                

§ 11 
 

1.Uchwała obowiązuje w roku budŜetowym 2010. 
2.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
             

         
 


