
UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ID: NUPAW-USUYK-QEFXF-JLCKS-YVLLO. Podpisany. Strona 11 / 21



UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANY  

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2010.

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.676.246,69 zł, w tym: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.865,69 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.406.895,69 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.531.970,00 zł, w tym: 

§ 3.  1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.262.619,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.877.175,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.556,00 zł 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4.  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 163.580,00zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.400,00 zł i wydatki budżetu na

realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 171.400,00

zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;  

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środki pieniężne

przekazane z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rachunek budżetu w łącznej kwocie 227.947,49 zła także wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w kwocie 227.947,49 zł.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami jak niżej: 

4. dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej: 

5. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do

uchwały.  

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 2.  

§ 8. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 9.  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak

w załączniku nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 787.931,00 zł, w tym: 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym

zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega głoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.  

1) dochody bieżące: 30.418.246,69 zł,

2) dochody majątkowe: 258.000,00 zł 

- zgodnie z poniższym wykazem: 

Dochody ogółem: w tym: 30.676.246,69

dochody własne 13.255.520,69

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.382.101,00

subwencja ogólna dla gmin 8.399.248,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.601.645,00

dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorząduterytorialnego 400,00

dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 37.332,00

- Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu 

Dział 

600 

Transport i łączność  37.332,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacja rozwojowa na realizację  projektu „Internet szansą  rozwoju społeczności

lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka  

∙         środki z budżetu Unii Europejskiej  

∙         środki z budżetu państwa

37.332,00

37.332,00

31.732,20

5.599,80

Dział 

700 

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:  336.500,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 

-          pozostałe odsetki

78.500,00

1.700,00

76.600,00

200,00

b)    dochody majątkowe  

w tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości

258.000,00

258.000,00

Dział 

750 

Administracja publiczna, w tym:  433.860,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych opłat  

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów 

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

-          dochody jst związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

433.860,00

53.000,00

280.000,00

45.000,00

55.360,00

500,00

Dział 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, w tym:  3.100,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

3.100,00

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00

400,00

Dział 

756 

Dochody od osób prawnych,  od osób f izycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym: 

18.414.547,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          podatek od nieruchomości  

-          podatek rolny 

-          podatek leśny 

-          podatek od środków transportowych 

-          opłata od posiadania psów 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty

podatkowej 

-          podatek od spadków i darowizn 

-          wpływy z opłaty skarbowej 

-          wpływy z opłaty targowej 

-          wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

-          wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych 

-          wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-          wpływy z różnych opłat 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały 

-          podatek dochodowy od osób prawnych – udziały 

-          odsetki

18.414.547,00

6.316.129,00

131.433,00

5.521,00

239.072,00

5.500,00

3.000,00

40.000,00

32.000,00

500,00

176.400,00

45.000,00

206.000,00

2.900.000,00

4.000,00

6.732.101,00

650.000,00

927.891,00

Dział 

758 

Różne rozliczenia, w tym:  8.445.248,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z różnych dochodów  

-          część oświatowa subwencji ogólnej

8.445.248,00

46.000,00

8.399.248,00

Dział 

801 

Oświata i wychowanie  702.837,20

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          pozostałe odsetki  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł

702.837,20

13.200,00

652.587,00

36.400,00

650,20

Dział 

851 

Ochrona zdrowia 85,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

85,00

85,00

Dział 

852 

Pomocspołeczna, w tym:  1.745.390,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżącychz

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

-                   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań

bieżących gmin 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych dochodów

1.745.390,00

1.543.100,00

199.540,00

2.050,00

700,00

Dział 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:  556.947,49

a)     dochody bieżące  

w tym:  

-          wpływy z opłaty produktowej  

-          wpływy z różnych opłat 

-          dochody z najmu i dzierżawy 

-          wpływy z usług 

-          pozostałe odsetki 

-          wpływy z różnych rozliczeń

556.947,49

2.500,00

160.000,00

20.000,00

303.500,00

3.000,00

67.947,49

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.074.995,07 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.763.700,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.311.294,18 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.435.226,62 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.653.754,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 65.920,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.732,20 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 177.000,00 zł

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.531.970,00 zł, 

- Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków:

1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie

2.700.000,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.277.175,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.285.444,00 zł. 

- jak niżej: 

Przychody Na kwotę złotych 9.877.175,00

§ 952  

 

 

 

§ 955  

 

§ 957

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W tym:  

Pożyczka z WFOŚi GW w Katowicach  

 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.700.000,00

2.700.000,00

3.900.000,00

3.277.175,00

Rozchody na kwotę złotych 614.556,00

§ 992 Spłata otrzymanej krajowej pożyczki  

w tym: spłata pożyczki z WFOŚiGW

614.556,00

614.556,00

1) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

§

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.360,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.541.100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

Razem dochody 1.601.645,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu: 

Dział 

Rozdział

Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 55.360,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 55.360,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55.360,00

55.360,00

52.731,00

2.629,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3.100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00

a)     wydatki bieżące 

-wydatki jednostek budżetowych 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.100,00

3.100,00

3.100,00

851 Ochrona zdrowia 85,00

85195 Pozostała działalność 85,00

a)     wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85,00

85,00

85,00

852 Pomoc społeczna 1.543.100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.541.100,00

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.541.100,00

56.086,00

48.161,00

7.925,00

1.485.014,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

2.000,00

a)     wydatki bieżące 

-          wydatki jednostek budżetowych 

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Razem wydatki 1.601.645,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: 

750 Administracja publiczna 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 500,00

§

0690

Wpływy z różnych opłat 500,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00

a) dochody: 

Dział 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

a)     dochody bieżące  

w tym:  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na

konserwację systemu alarmowego

400,00

400,00

b) wydatki: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

a)     wydatki bieżące 

w tym: 

-          wydatki jednostek budżetowych 

∙         wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

400,00

400,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

a)     wydatki majątkowe 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień między jst – dotacja na wykonanie pomnika

13.970,00

13.970,00

1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do1 m3 ścieków w kwocie 381.431,00 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 406.500,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 43.500,00 zł

b) wymiana skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 46.000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 23.000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej – 34.000,00 zł

e) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Prostej – 40.000,00 zł

f) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.000,00 zł

g) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 24.000,00 zł

h) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Górnośląskiej – 16.000,00 zł

i) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zamkowej – 43.000,00 zł

j) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sobieskiego – 38.000,00 zł

k) wymiana skorodowanych odcinków sieci wodociągowej oraz zasuw sieciowych i hydrantów – 60.000,00 zł,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio

w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

Świerklany i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł 

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane

z e  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

pochodzących z zagranicy; 

c) polegających  na  zw iększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub

zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz

z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy; 

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: 

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na

wynagrodzenia, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100.000,00 zł; 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010  

Dotacje ogółem: 2.839.696,62 zł 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 2.513.667,62 zł 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie: 326.029,00 zł 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 787.931,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  787.931,00

- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego GZW  381.431,00

-          dotacje celowe do zakładu budżetowego GZW, w tym:  406.500,00

600 Transport i łączność  460.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 460.000,00

750 Administracja publiczna 13.970,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.970,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień między jst (dotacja na wykonanie pomnika) 

13.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.251.766,62

92116 Biblioteki 236.766,62

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP  236.766,62

92195 Pozostała działalność  1.015.000,00

- dotacja podmiotowa do instytucji kultury GOKiR  1.015.000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 26.629,00

01008 Melioracje wodne 24.000,00

-          dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Gminy Świerklany 

24.000,00

01030 Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego  2.629,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.900,00

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

uzupełnienie umundurowania OSP Jankowice i OSP Świerklany 

12.900,00

851 Ochrona zdrowia 72.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 

∙         kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 

∙         prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych

72.000,00

50.000,00

22.000,00

852 Pomoc społeczna 24.000,00

85295 Pozostała działalność  24.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         integracja osób niepełnosprawnych, 

∙         pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

24.000,00

20.000,00

4.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00

85395 Pozostała działalność  15.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

15.000,00

15.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  70.500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  66.500,00

-          dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

∙         zabezpieczenie drewnianego kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 

66.500,00

66.500,00

92195 Pozostała działalność  4.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.000,00

4.000,00

926 Kultura fizyczna i sport  105.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  105.000,00

-          dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom: 

∙         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

105.000,00

105.000,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYNA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

-

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

- na projekt „Internet szansą  rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na kwotę złotych 43.920,00 

- na projekt „Dawno, dawno temu” w ramach programu Comenius na kwotę złotych 22.000,00 

Dział Rozdział  Kwota ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

„Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”  

600 60095  Pozostała działalność  

a)      wydatki bieżące  

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne

43.920,00

43.920,00

7.320,00

12.187,76

12.187,76

2.031,24

31.732,24

31.732,24

5.288,76

„Dawno, dawno temu”  

801 80101  Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

  Ogółem 65.920,00 12.187,76 53.732,24

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO:GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW NA 2010 ROK 

Dział 010 Rozdział 01010 

Zatrudnienie : 18,1 etatów : Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, majster 

oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 

etatów), inkasent ( 1,1 etatu), inspektor ds. technicznych

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVII/220/10

Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 stycznia 2010 r.

A.  Przychody ogółem kwota złotych : 2.927.064,00 W tym: 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00

2. Dotacje z budżetu 381.431,00  

3. Wpływy z usług 2.415.633,00  

B.  Dotacje celowe 406.500,00

C.  Wydatki ogółem złotych : 2.797.064,00 

a) Wydatki bieżące 2.797.064,00 w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.066.742,00

- opłata za wodę 960.231,00

D.  Stan środków obrotowych na 31.12.2010 130.000,00

E.  Wydatek dotacji celowych 406.500,00

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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