
UCHWAŁA NR XXXIV/233/2010  

RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH  

z dnia 5 stycznia 2010 r.  
 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 

217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) 

Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 32.946.767,11 zł, 
w tym dochody bieżące w wysokości 20.483.471,05 zł i dochody majątkowe w wysokości 

12.463.296,06 - zgodnie z tabelą nr 1. 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 35.734.501,66 zł, w tym 
wydatki bieżące w wysokości 18.365.909,54 zł i wydatki majątkowe w wysokości 17.368.592,12

zł - zgodnie z tabelą nr 2 .  
3. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 2.787.734,55 zł stanowi deficyt 

budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.  
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.491.747,10 zł , z następujących tytułów: 

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 704.012,55 zł, z następujących tytułów:  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – w kwocie 3.438.451,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 100.000 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

w kwocie 100.000 zł.  

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2010r. zgodnie 
z załącznikiem Nr 2. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 

z Funduszy Strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny i ustala się limity wydatków na wieloletni 
program inwestycyjny na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

§ 5. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 826.000 zł zgodnie 

z załącznikiem nr 5.  

§ 6. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 94.000 zł, z tego: 

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 6.  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług 

Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 
sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3 . 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki poinformuje sołtysów o terminach realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć.  

§ 10. Ustala się limity zobowiązań: 

1. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

w kwocie 2.787.734,55 zł  
2. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 

do kwoty 3.500.000 zł;  
3. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 

2.500.000 zł  
4. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 704.012,55 zł.  

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do: 

§ 12. Upoważnia się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach do dokonywania 

w planie finansowym zmian w trakcie roku budżetowego pod warunkiem, że nie spowodują one 

zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.  

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez

rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.  

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.116.747,10 zł;

b) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 25.000 zł;

c) wolne środki w kwocie 350.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 465.660 zł;

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 238.352,55 zł.

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 
20.000 zł, 

2) rezerwę ogólną na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie w kwocie 74.000 zł.

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy 
inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4; 

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

dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – na 

łączną kwotę 350.000 zł; 

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej wysokości 3.500.000 zł; 

4) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy 

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy planem wydatków na 
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami, 

5) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy 

wydatkami bieżącymi a majątkowymi, 

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Żarkach  

 

Stanisława Nowak 

Załącznik nr Tabela nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt1.xls

 

Planowane dochody budżetu na rok 2010 

Załącznik nr Tabela nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt2.xls

 

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok 

Załącznik nr Tabela nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt3.xls

 

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2010
roku 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1.doc

 

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami na rok 2010 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik2.xls

 

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3.xls

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4.xls

 

Wieloletni Plan inwestycyjny na lata 2010 - 2012 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik5.xls

 

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik6.xls

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2010 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik7.doc

 

Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach na rok 2010 
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UCHWAŁA NR XXXIV/233/2010  

RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH  

z dnia 5 stycznia 2010 r.  
 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 

217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) 

Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 32.946.767,11 zł, 
w tym dochody bieżące w wysokości 20.483.471,05 zł i dochody majątkowe w wysokości 

12.463.296,06 - zgodnie z tabelą nr 1. 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 35.734.501,66 zł, w tym 
wydatki bieżące w wysokości 18.365.909,54 zł i wydatki majątkowe w wysokości 17.368.592,12

zł - zgodnie z tabelą nr 2 .  
3. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 2.787.734,55 zł stanowi deficyt 

budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.  
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.491.747,10 zł , z następujących tytułów: 

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 704.012,55 zł, z następujących tytułów:  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – w kwocie 3.438.451,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 100.000 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

w kwocie 100.000 zł.  

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2010r. zgodnie 
z załącznikiem Nr 2. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 

z Funduszy Strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny i ustala się limity wydatków na wieloletni 
program inwestycyjny na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

§ 5. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 826.000 zł zgodnie 

z załącznikiem nr 5.  

§ 6. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 94.000 zł, z tego: 

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 6.  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług 

Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 
sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3 . 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki poinformuje sołtysów o terminach realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć.  

§ 10. Ustala się limity zobowiązań: 

1. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

w kwocie 2.787.734,55 zł  
2. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 

do kwoty 3.500.000 zł;  
3. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 

2.500.000 zł  
4. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 704.012,55 zł.  

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do: 

§ 12. Upoważnia się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach do dokonywania 

w planie finansowym zmian w trakcie roku budżetowego pod warunkiem, że nie spowodują one 

zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.  

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez

rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.  

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.116.747,10 zł;

b) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 25.000 zł;

c) wolne środki w kwocie 350.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 465.660 zł;

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 238.352,55 zł.

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 
20.000 zł, 

2) rezerwę ogólną na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie w kwocie 74.000 zł.

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy 
inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4; 

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

dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – na 

łączną kwotę 350.000 zł; 

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej wysokości 3.500.000 zł; 

4) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy 

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy planem wydatków na 
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami, 

5) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy 

wydatkami bieżącymi a majątkowymi, 

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Żarkach  

 

Stanisława Nowak 

Załącznik nr Tabela nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt1.xls

 

Planowane dochody budżetu na rok 2010 

Załącznik nr Tabela nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt2.xls

 

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok 

Załącznik nr Tabela nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt3.xls

 

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2010
roku 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1.doc

 

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami na rok 2010 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik2.xls

 

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3.xls

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4.xls

 

Wieloletni Plan inwestycyjny na lata 2010 - 2012 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik5.xls

 

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik6.xls

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2010 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik7.doc
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UCHWAŁA NR XXXIV/233/2010  

RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH  

z dnia 5 stycznia 2010 r.  
 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 

217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) 

Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 32.946.767,11 zł, 
w tym dochody bieżące w wysokości 20.483.471,05 zł i dochody majątkowe w wysokości 

12.463.296,06 - zgodnie z tabelą nr 1. 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 35.734.501,66 zł, w tym 
wydatki bieżące w wysokości 18.365.909,54 zł i wydatki majątkowe w wysokości 17.368.592,12

zł - zgodnie z tabelą nr 2 .  
3. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 2.787.734,55 zł stanowi deficyt 

budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.  
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.491.747,10 zł , z następujących tytułów: 

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 704.012,55 zł, z następujących tytułów:  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – w kwocie 3.438.451,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 100.000 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

w kwocie 100.000 zł.  

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2010r. zgodnie 
z załącznikiem Nr 2. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 

z Funduszy Strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny i ustala się limity wydatków na wieloletni 
program inwestycyjny na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

§ 5. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 826.000 zł zgodnie 

z załącznikiem nr 5.  

§ 6. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 94.000 zł, z tego: 

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 6.  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług 

Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 
sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3 . 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki poinformuje sołtysów o terminach realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć.  

§ 10. Ustala się limity zobowiązań: 

1. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

w kwocie 2.787.734,55 zł  
2. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 

do kwoty 3.500.000 zł;  
3. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 

2.500.000 zł  
4. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 704.012,55 zł.  

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do: 

§ 12. Upoważnia się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach do dokonywania 

w planie finansowym zmian w trakcie roku budżetowego pod warunkiem, że nie spowodują one 

zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.  

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez

rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.  

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.116.747,10 zł;

b) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 25.000 zł;

c) wolne środki w kwocie 350.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 465.660 zł;

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 238.352,55 zł.

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 
20.000 zł, 

2) rezerwę ogólną na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie w kwocie 74.000 zł.

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy 
inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4; 

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

dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – na 

łączną kwotę 350.000 zł; 

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej wysokości 3.500.000 zł; 

4) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy 

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy planem wydatków na 
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami, 

5) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy 

wydatkami bieżącymi a majątkowymi, 

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Żarkach  

 

Stanisława Nowak 

Załącznik nr Tabela nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt1.xls

 

Planowane dochody budżetu na rok 2010 

Załącznik nr Tabela nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt2.xls

 

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok 

Załącznik nr Tabela nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt3.xls

 

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2010
roku 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1.doc

 

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami na rok 2010 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik2.xls

 

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3.xls

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4.xls

 

Wieloletni Plan inwestycyjny na lata 2010 - 2012 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik5.xls

 

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik6.xls

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2010 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik7.doc
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UCHWAŁA NR XXXIV/233/2010  

RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH  

z dnia 5 stycznia 2010 r.  
 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 

217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) 

Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 32.946.767,11 zł, 
w tym dochody bieżące w wysokości 20.483.471,05 zł i dochody majątkowe w wysokości 

12.463.296,06 - zgodnie z tabelą nr 1. 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 35.734.501,66 zł, w tym 
wydatki bieżące w wysokości 18.365.909,54 zł i wydatki majątkowe w wysokości 17.368.592,12

zł - zgodnie z tabelą nr 2 .  
3. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 2.787.734,55 zł stanowi deficyt 

budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.  
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.491.747,10 zł , z następujących tytułów: 

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 704.012,55 zł, z następujących tytułów:  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – w kwocie 3.438.451,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 100.000 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

w kwocie 100.000 zł.  

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2010r. zgodnie 
z załącznikiem Nr 2. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 

z Funduszy Strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny i ustala się limity wydatków na wieloletni 
program inwestycyjny na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

§ 5. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 826.000 zł zgodnie 

z załącznikiem nr 5.  

§ 6. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 94.000 zł, z tego: 

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 6.  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług 

Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 
sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3 . 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki poinformuje sołtysów o terminach realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć.  

§ 10. Ustala się limity zobowiązań: 

1. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

w kwocie 2.787.734,55 zł  
2. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 

do kwoty 3.500.000 zł;  
3. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 

2.500.000 zł  
4. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 704.012,55 zł.  

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do: 

§ 12. Upoważnia się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach do dokonywania 

w planie finansowym zmian w trakcie roku budżetowego pod warunkiem, że nie spowodują one 

zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.  

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez

rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.  

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.116.747,10 zł;

b) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 25.000 zł;

c) wolne środki w kwocie 350.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 465.660 zł;

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 238.352,55 zł.

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 
20.000 zł, 

2) rezerwę ogólną na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie w kwocie 74.000 zł.

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy 
inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4; 

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

dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – na 

łączną kwotę 350.000 zł; 

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej wysokości 3.500.000 zł; 

4) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy 

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy planem wydatków na 
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami, 

5) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy 

wydatkami bieżącymi a majątkowymi, 

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Żarkach  

 

Stanisława Nowak 

Załącznik nr Tabela nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt1.xls

 

Planowane dochody budżetu na rok 2010 

Załącznik nr Tabela nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt2.xls

 

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok 

Załącznik nr Tabela nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt3.xls

 

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2010
roku 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1.doc

 

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami na rok 2010 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik2.xls

 

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3.xls

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4.xls

 

Wieloletni Plan inwestycyjny na lata 2010 - 2012 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik5.xls

 

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik6.xls

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2010 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik7.doc
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UCHWAŁA NR XXXIV/233/2010  

RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH  

z dnia 5 stycznia 2010 r.  
 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 

217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) 

Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 32.946.767,11 zł, 
w tym dochody bieżące w wysokości 20.483.471,05 zł i dochody majątkowe w wysokości 

12.463.296,06 - zgodnie z tabelą nr 1. 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 35.734.501,66 zł, w tym 
wydatki bieżące w wysokości 18.365.909,54 zł i wydatki majątkowe w wysokości 17.368.592,12

zł - zgodnie z tabelą nr 2 .  
3. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 2.787.734,55 zł stanowi deficyt 

budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.  
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.491.747,10 zł , z następujących tytułów: 

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 704.012,55 zł, z następujących tytułów:  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – w kwocie 3.438.451,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 100.000 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

w kwocie 100.000 zł.  

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2010r. zgodnie 
z załącznikiem Nr 2. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 

z Funduszy Strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny i ustala się limity wydatków na wieloletni 
program inwestycyjny na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

§ 5. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 826.000 zł zgodnie 

z załącznikiem nr 5.  

§ 6. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 94.000 zł, z tego: 

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 6.  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług 

Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 
sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3 . 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki poinformuje sołtysów o terminach realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć.  

§ 10. Ustala się limity zobowiązań: 

1. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

w kwocie 2.787.734,55 zł  
2. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 

do kwoty 3.500.000 zł;  
3. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 

2.500.000 zł  
4. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 704.012,55 zł.  

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do: 

§ 12. Upoważnia się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach do dokonywania 

w planie finansowym zmian w trakcie roku budżetowego pod warunkiem, że nie spowodują one 

zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.  

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez

rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.  

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.116.747,10 zł;

b) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 25.000 zł;

c) wolne środki w kwocie 350.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 465.660 zł;

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 238.352,55 zł.

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 
20.000 zł, 

2) rezerwę ogólną na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie w kwocie 74.000 zł.

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy 
inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4; 

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

dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – na 

łączną kwotę 350.000 zł; 

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej wysokości 3.500.000 zł; 

4) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy 

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy planem wydatków na 
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami, 

5) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy 

wydatkami bieżącymi a majątkowymi, 

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Żarkach  

 

Stanisława Nowak 

Załącznik nr Tabela nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt1.xls

 

Planowane dochody budżetu na rok 2010 

Załącznik nr Tabela nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt2.xls

 

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok 

Załącznik nr Tabela nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt3.xls

 

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2010
roku 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1.doc

 

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami na rok 2010 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik2.xls

 

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3.xls

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4.xls

 

Wieloletni Plan inwestycyjny na lata 2010 - 2012 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik5.xls

 

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik6.xls

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2010 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik7.doc
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UCHWAŁA NR XXXIV/233/2010  

RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH  

z dnia 5 stycznia 2010 r.  
 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 

217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) 

Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 32.946.767,11 zł, 
w tym dochody bieżące w wysokości 20.483.471,05 zł i dochody majątkowe w wysokości 

12.463.296,06 - zgodnie z tabelą nr 1. 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 35.734.501,66 zł, w tym 
wydatki bieżące w wysokości 18.365.909,54 zł i wydatki majątkowe w wysokości 17.368.592,12

zł - zgodnie z tabelą nr 2 .  
3. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 2.787.734,55 zł stanowi deficyt 

budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.  
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.491.747,10 zł , z następujących tytułów: 

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 704.012,55 zł, z następujących tytułów:  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – w kwocie 3.438.451,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 100.000 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

w kwocie 100.000 zł.  

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2010r. zgodnie 
z załącznikiem Nr 2. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 

z Funduszy Strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny i ustala się limity wydatków na wieloletni 
program inwestycyjny na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

§ 5. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 826.000 zł zgodnie 

z załącznikiem nr 5.  

§ 6. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 94.000 zł, z tego: 

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 6.  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług 

Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 
sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3 . 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki poinformuje sołtysów o terminach realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć.  

§ 10. Ustala się limity zobowiązań: 

1. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

w kwocie 2.787.734,55 zł  
2. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 

do kwoty 3.500.000 zł;  
3. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 

2.500.000 zł  
4. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 704.012,55 zł.  

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do: 

§ 12. Upoważnia się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach do dokonywania 

w planie finansowym zmian w trakcie roku budżetowego pod warunkiem, że nie spowodują one 

zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.  

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez

rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.  

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.116.747,10 zł;

b) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 25.000 zł;

c) wolne środki w kwocie 350.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 465.660 zł;

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 238.352,55 zł.

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 
20.000 zł, 

2) rezerwę ogólną na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie w kwocie 74.000 zł.

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy 
inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4; 

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

dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – na 

łączną kwotę 350.000 zł; 

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej wysokości 3.500.000 zł; 

4) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy 

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy planem wydatków na 
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami, 

5) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy 

wydatkami bieżącymi a majątkowymi, 

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Żarkach  

 

Stanisława Nowak 

Załącznik nr Tabela nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt1.xls

 

Planowane dochody budżetu na rok 2010 

Załącznik nr Tabela nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt2.xls

 

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok 

Załącznik nr Tabela nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznikt3.xls

 

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2010
roku 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1.doc

 

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami na rok 2010 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik2.xls

 

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3.xls

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4.xls

 

Wieloletni Plan inwestycyjny na lata 2010 - 2012 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik5.xls

 

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr 

XXXIV/233/2010 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 
Zalacznik6.xls
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Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach na rok 2010 
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