
Uchwała Nr XXXIX/202/09  

Rady Gminy Buczkowice  

z dnia 2 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2010. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165, art.184,
art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz.2104 z późn zm.) Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 38.907.676 zł, z tego: dochody bieżące
26.269.201 zł, dochody majątkowe 12.638.475 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 
2. Wydatki budżetu gminy ustala się  na kwotę  46.200.667 zł,  z tego: wydatki bieżące
21.141.929 zł, wydatki majątkowe 25.058.738 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.  
3. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 7.292.991 zł.  
4 .  Źródłem pokrycia deficytu będą  przychody pochodzące z zaciąganych pożyczek
w wysokości 3.227.254 oraz z wolnych środków w wysokości 4.065.737 zł  stanowiące
nadwyżkę   środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

§ 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.930.837 zł, rozchody w wysokości 637.846
zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 3. Ustala się  limity wydatków na realizację  wieloletniego planu inwestycyjnego w latach
2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 4.  

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 171.000 zł  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 161.000 zł  na realizację  zadań  określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
2. Ustala się  wydatki w kwocie 10.000 zł  na realizację  zadań  określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.  

§ 6. Tworzy się rezerwy: 

§ 7. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2010 r. zawiera załącznik nr 6.  

§ 8. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 7.  

§  9 .  Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 10. Plan wydatków na realizację zadań  współfinansowanych ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9.  

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym
samym roku budżetowym, przyjmowane są  na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają
wykonanie wydatków. 
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich
latach budżetowych, przyjmowane są  na rachunek bieżący dochodów i zwiększają
wykonanie dochodów.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) rezerwa ogólna 100.000 zł;

2) rezerwy celowe: 

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000 zł,

- na wynagrodzenia nauczycieli 182.400 zł,

- na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi
rozwiązany zostanie stosunek pracy 11.200 zł, 

- na remonty szkół i przedszkoli 40.000 zł,

- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 9.000 zł.

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.292.991 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek - w kwocie
637.846 zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na f inansowanie wydatków dotyczących realizacji wieloletniego planu
inwestycyjnego, do wysokości kwot określonych w załączniku nr 4, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku, na łączną  kwotę
400.000 zł; 

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień  wydatków między
działami; 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień  do dokonywania
przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne
oraz wydatków majątkowych; 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż  bank prowadzący obsługę  budżetu gminy oraz do zakupu skarbowych papierów
wartościowych. 

Przewodnicząca Rady 
Gminy Buczkowice  

 
 
 

Alicja Jędraszewska 

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Dochody budżetu gminy na 2010 rok wg działów i źródeł. 
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Wydatki budżetu gminy na 2010 rok. 
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2010. 
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Wieloletni plan inwestycyjny. 
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Wydatki majątkowe 2010 rok. 
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Dotacje z budżetu gminy na rok 2010. 
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 
roku. 
Zalacznik8.doc

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych. 
Zalacznik9.xls
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Uchwała Nr XXXIX/202/09  

Rady Gminy Buczkowice  

z dnia 2 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2010. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165, art.184,
art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz.2104 z późn zm.) Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 38.907.676 zł, z tego: dochody bieżące
26.269.201 zł, dochody majątkowe 12.638.475 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 
2. Wydatki budżetu gminy ustala się  na kwotę  46.200.667 zł,  z tego: wydatki bieżące
21.141.929 zł, wydatki majątkowe 25.058.738 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.  
3. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 7.292.991 zł.  
4 .  Źródłem pokrycia deficytu będą  przychody pochodzące z zaciąganych pożyczek
w wysokości 3.227.254 oraz z wolnych środków w wysokości 4.065.737 zł  stanowiące
nadwyżkę   środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

§ 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.930.837 zł, rozchody w wysokości 637.846
zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 3. Ustala się  limity wydatków na realizację  wieloletniego planu inwestycyjnego w latach
2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 4.  

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 171.000 zł  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 161.000 zł  na realizację  zadań  określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
2. Ustala się  wydatki w kwocie 10.000 zł  na realizację  zadań  określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.  

§ 6. Tworzy się rezerwy: 

§ 7. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2010 r. zawiera załącznik nr 6.  

§ 8. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 7.  

§  9 .  Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 10. Plan wydatków na realizację zadań  współfinansowanych ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9.  

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym
samym roku budżetowym, przyjmowane są  na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają
wykonanie wydatków. 
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich
latach budżetowych, przyjmowane są  na rachunek bieżący dochodów i zwiększają
wykonanie dochodów.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) rezerwa ogólna 100.000 zł;

2) rezerwy celowe: 

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000 zł,

- na wynagrodzenia nauczycieli 182.400 zł,

- na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi
rozwiązany zostanie stosunek pracy 11.200 zł, 

- na remonty szkół i przedszkoli 40.000 zł,

- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 9.000 zł.

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.292.991 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek - w kwocie
637.846 zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na f inansowanie wydatków dotyczących realizacji wieloletniego planu
inwestycyjnego, do wysokości kwot określonych w załączniku nr 4, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku, na łączną  kwotę
400.000 zł; 

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień  wydatków między
działami; 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień  do dokonywania
przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne
oraz wydatków majątkowych; 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż  bank prowadzący obsługę  budżetu gminy oraz do zakupu skarbowych papierów
wartościowych. 

Przewodnicząca Rady 
Gminy Buczkowice  

 
 
 

Alicja Jędraszewska 

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Dochody budżetu gminy na 2010 rok wg działów i źródeł. 
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Wydatki budżetu gminy na 2010 rok. 
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2010. 
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Wieloletni plan inwestycyjny. 
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Wydatki majątkowe 2010 rok. 
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Dotacje z budżetu gminy na rok 2010. 
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 
roku. 
Zalacznik8.doc

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXXIX/202/09 
Rady Gminy Buczkowice 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 
Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych. 
Zalacznik9.xls
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Uchwała Nr XXXIX/202/09  

Rady Gminy Buczkowice  

z dnia 2 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2010. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165, art.184,
art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz.2104 z późn zm.) Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 38.907.676 zł, z tego: dochody bieżące
26.269.201 zł, dochody majątkowe 12.638.475 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 
2. Wydatki budżetu gminy ustala się  na kwotę  46.200.667 zł,  z tego: wydatki bieżące
21.141.929 zł, wydatki majątkowe 25.058.738 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.  
3. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 7.292.991 zł.  
4 .  Źródłem pokrycia deficytu będą  przychody pochodzące z zaciąganych pożyczek
w wysokości 3.227.254 oraz z wolnych środków w wysokości 4.065.737 zł  stanowiące
nadwyżkę   środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

§ 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.930.837 zł, rozchody w wysokości 637.846
zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 3. Ustala się  limity wydatków na realizację  wieloletniego planu inwestycyjnego w latach
2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 4.  

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 171.000 zł  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 161.000 zł  na realizację  zadań  określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
2. Ustala się  wydatki w kwocie 10.000 zł  na realizację  zadań  określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.  

§ 6. Tworzy się rezerwy: 

§ 7. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2010 r. zawiera załącznik nr 6.  

§ 8. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 7.  

§  9 .  Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 10. Plan wydatków na realizację zadań  współfinansowanych ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9.  

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym
samym roku budżetowym, przyjmowane są  na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają
wykonanie wydatków. 
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich
latach budżetowych, przyjmowane są  na rachunek bieżący dochodów i zwiększają
wykonanie dochodów.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) rezerwa ogólna 100.000 zł;

2) rezerwy celowe: 

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000 zł,

- na wynagrodzenia nauczycieli 182.400 zł,

- na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi
rozwiązany zostanie stosunek pracy 11.200 zł, 

- na remonty szkół i przedszkoli 40.000 zł,

- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 9.000 zł.

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.292.991 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek - w kwocie
637.846 zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na f inansowanie wydatków dotyczących realizacji wieloletniego planu
inwestycyjnego, do wysokości kwot określonych w załączniku nr 4, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku, na łączną  kwotę
400.000 zł; 

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień  wydatków między
działami; 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień  do dokonywania
przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne
oraz wydatków majątkowych; 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż  bank prowadzący obsługę  budżetu gminy oraz do zakupu skarbowych papierów
wartościowych. 

Przewodnicząca Rady 
Gminy Buczkowice  
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Uchwała Nr XXXIX/202/09  

Rady Gminy Buczkowice  

z dnia 2 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2010. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165, art.184,
art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz.2104 z późn zm.) Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 38.907.676 zł, z tego: dochody bieżące
26.269.201 zł, dochody majątkowe 12.638.475 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 
2. Wydatki budżetu gminy ustala się  na kwotę  46.200.667 zł,  z tego: wydatki bieżące
21.141.929 zł, wydatki majątkowe 25.058.738 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.  
3. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 7.292.991 zł.  
4 .  Źródłem pokrycia deficytu będą  przychody pochodzące z zaciąganych pożyczek
w wysokości 3.227.254 oraz z wolnych środków w wysokości 4.065.737 zł  stanowiące
nadwyżkę   środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

§ 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.930.837 zł, rozchody w wysokości 637.846
zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 3. Ustala się  limity wydatków na realizację  wieloletniego planu inwestycyjnego w latach
2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 4.  

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 171.000 zł  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 161.000 zł  na realizację  zadań  określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
2. Ustala się  wydatki w kwocie 10.000 zł  na realizację  zadań  określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.  

§ 6. Tworzy się rezerwy: 

§ 7. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2010 r. zawiera załącznik nr 6.  

§ 8. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 7.  

§  9 .  Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 10. Plan wydatków na realizację zadań  współfinansowanych ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9.  

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym
samym roku budżetowym, przyjmowane są  na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają
wykonanie wydatków. 
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich
latach budżetowych, przyjmowane są  na rachunek bieżący dochodów i zwiększają
wykonanie dochodów.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) rezerwa ogólna 100.000 zł;

2) rezerwy celowe: 

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000 zł,

- na wynagrodzenia nauczycieli 182.400 zł,

- na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi
rozwiązany zostanie stosunek pracy 11.200 zł, 

- na remonty szkół i przedszkoli 40.000 zł,

- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 9.000 zł.

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.292.991 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek - w kwocie
637.846 zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na f inansowanie wydatków dotyczących realizacji wieloletniego planu
inwestycyjnego, do wysokości kwot określonych w załączniku nr 4, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku, na łączną  kwotę
400.000 zł; 

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień  wydatków między
działami; 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień  do dokonywania
przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne
oraz wydatków majątkowych; 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż  bank prowadzący obsługę  budżetu gminy oraz do zakupu skarbowych papierów
wartościowych. 
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