
UCHWAŁA NR XL/282/10  

RADY GMINY PILCHOWICE  

z dnia 7 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) art. 166, 184 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

249, poz. 1832 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

przypisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pilchowice określa: 

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 26.914.738,82 zł, w tym: 

dochody bieżące w wysokości 21.336.200,82 zł  

dochody majątkowe w wysokości 5.578.538,00 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 30.746.818,82 zł, w tym: 

wydatki bieżące w wysokości 19.959.511,93 zł  

wydatki majątkowe w wysokości 10.787.306,89 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

§ 3.  1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.832.080 zł. 

2. Pożyczki i kredyty jako źródła pokrycia deficytu.  

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.285.000 zł.  

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 452.920 zł.  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 4. Wysokość kwot oraz zakres przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego  

zgodnie z tabelą nr 4.  

§ 5. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Limity wydatków na programy współfinansowane ze środków pochodzących 

z budżetu UE  

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych na: 

§ 10. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości kwot oraz na cele, 

o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.  

§ 11. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków 

polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących 

i majątkowych.  

§ 12. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień kierownikom 

jednostek budżetowych Gminy Pilchowice do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków.  

§ 13. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 14. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a których termin zapłaty 

upływa w 2011 r. każdorazowo do kwoty 500.000 zł.  

§ 15. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty współfinansowane ze środków 

pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3.  

§ 16. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.  

§ 17.  1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł . 

2. Rezerwę celową w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 

roku.  

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.832.080 zł,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 452.920 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE do kwoty 5.004.158 zł.
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UCHWAŁA NR XL/282/10  

RADY GMINY PILCHOWICE  

z dnia 7 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) art. 166, 184 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

249, poz. 1832 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

przypisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pilchowice określa: 

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 26.914.738,82 zł, w tym: 

dochody bieżące w wysokości 21.336.200,82 zł  

dochody majątkowe w wysokości 5.578.538,00 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 30.746.818,82 zł, w tym: 

wydatki bieżące w wysokości 19.959.511,93 zł  

wydatki majątkowe w wysokości 10.787.306,89 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

§ 3.  1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.832.080 zł. 

2. Pożyczki i kredyty jako źródła pokrycia deficytu.  

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.285.000 zł.  

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 452.920 zł.  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 4. Wysokość kwot oraz zakres przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego  

zgodnie z tabelą nr 4.  

§ 5. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Limity wydatków na programy współfinansowane ze środków pochodzących 

z budżetu UE  

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych na: 

§ 10. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości kwot oraz na cele, 

o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.  

§ 11. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków 

polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących 

i majątkowych.  

§ 12. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień kierownikom 

jednostek budżetowych Gminy Pilchowice do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków.  

§ 13. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 14. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a których termin zapłaty 

upływa w 2011 r. każdorazowo do kwoty 500.000 zł.  

§ 15. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty współfinansowane ze środków 

pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3.  

§ 16. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.  

§ 17.  1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł . 

2. Rezerwę celową w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 

roku.  

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.832.080 zł,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 452.920 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE do kwoty 5.004.158 zł.
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UCHWAŁA NR XL/282/10  

RADY GMINY PILCHOWICE  

z dnia 7 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) art. 166, 184 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

249, poz. 1832 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

przypisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pilchowice określa: 

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 26.914.738,82 zł, w tym: 

dochody bieżące w wysokości 21.336.200,82 zł  

dochody majątkowe w wysokości 5.578.538,00 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 30.746.818,82 zł, w tym: 

wydatki bieżące w wysokości 19.959.511,93 zł  

wydatki majątkowe w wysokości 10.787.306,89 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

§ 3.  1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.832.080 zł. 

2. Pożyczki i kredyty jako źródła pokrycia deficytu.  

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.285.000 zł.  

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 452.920 zł.  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 4. Wysokość kwot oraz zakres przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego  

zgodnie z tabelą nr 4.  

§ 5. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Limity wydatków na programy współfinansowane ze środków pochodzących 

z budżetu UE  

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych na: 

§ 10. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości kwot oraz na cele, 

o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.  

§ 11. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków 

polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących 

i majątkowych.  

§ 12. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień kierownikom 

jednostek budżetowych Gminy Pilchowice do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków.  

§ 13. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 14. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a których termin zapłaty 

upływa w 2011 r. każdorazowo do kwoty 500.000 zł.  

§ 15. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty współfinansowane ze środków 

pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3.  

§ 16. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.  

§ 17.  1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł . 

2. Rezerwę celową w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 

roku.  

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.832.080 zł,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 452.920 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE do kwoty 5.004.158 zł.
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UCHWAŁA NR XL/282/10  

RADY GMINY PILCHOWICE  

z dnia 7 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) art. 166, 184 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

249, poz. 1832 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

przypisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pilchowice określa: 

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 26.914.738,82 zł, w tym: 

dochody bieżące w wysokości 21.336.200,82 zł  

dochody majątkowe w wysokości 5.578.538,00 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 30.746.818,82 zł, w tym: 

wydatki bieżące w wysokości 19.959.511,93 zł  

wydatki majątkowe w wysokości 10.787.306,89 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

§ 3.  1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.832.080 zł. 

2. Pożyczki i kredyty jako źródła pokrycia deficytu.  

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.285.000 zł.  

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 452.920 zł.  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 4. Wysokość kwot oraz zakres przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego  

zgodnie z tabelą nr 4.  

§ 5. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Limity wydatków na programy współfinansowane ze środków pochodzących 

z budżetu UE  

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych na: 

§ 10. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości kwot oraz na cele, 

o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.  

§ 11. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków 

polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących 

i majątkowych.  

§ 12. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień kierownikom 

jednostek budżetowych Gminy Pilchowice do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków.  

§ 13. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 14. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a których termin zapłaty 

upływa w 2011 r. każdorazowo do kwoty 500.000 zł.  

§ 15. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty współfinansowane ze środków 

pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3.  

§ 16. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.  

§ 17.  1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł . 

2. Rezerwę celową w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 

roku.  

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.832.080 zł,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 452.920 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE do kwoty 5.004.158 zł.
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UCHWAŁA NR XL/282/10  

RADY GMINY PILCHOWICE  

z dnia 7 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) art. 166, 184 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

249, poz. 1832 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

przypisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pilchowice określa: 

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 26.914.738,82 zł, w tym: 

dochody bieżące w wysokości 21.336.200,82 zł  

dochody majątkowe w wysokości 5.578.538,00 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 30.746.818,82 zł, w tym: 

wydatki bieżące w wysokości 19.959.511,93 zł  

wydatki majątkowe w wysokości 10.787.306,89 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

§ 3.  1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.832.080 zł. 

2. Pożyczki i kredyty jako źródła pokrycia deficytu.  

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.285.000 zł.  

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 452.920 zł.  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 4. Wysokość kwot oraz zakres przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego  

zgodnie z tabelą nr 4.  

§ 5. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Limity wydatków na programy współfinansowane ze środków pochodzących 

z budżetu UE  

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych na: 

§ 10. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości kwot oraz na cele, 

o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.  

§ 11. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków 

polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących 

i majątkowych.  

§ 12. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień kierownikom 

jednostek budżetowych Gminy Pilchowice do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków.  

§ 13. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 14. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a których termin zapłaty 

upływa w 2011 r. każdorazowo do kwoty 500.000 zł.  

§ 15. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty współfinansowane ze środków 

pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3.  

§ 16. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.  

§ 17.  1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł . 

2. Rezerwę celową w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 

roku.  

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.832.080 zł,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 452.920 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE do kwoty 5.004.158 zł.
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UCHWAŁA NR XL/282/10  

RADY GMINY PILCHOWICE  

z dnia 7 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) art. 166, 184 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

249, poz. 1832 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

przypisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pilchowice określa: 

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 26.914.738,82 zł, w tym: 

dochody bieżące w wysokości 21.336.200,82 zł  

dochody majątkowe w wysokości 5.578.538,00 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 30.746.818,82 zł, w tym: 

wydatki bieżące w wysokości 19.959.511,93 zł  

wydatki majątkowe w wysokości 10.787.306,89 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

§ 3.  1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.832.080 zł. 

2. Pożyczki i kredyty jako źródła pokrycia deficytu.  

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.285.000 zł.  

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 452.920 zł.  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 4. Wysokość kwot oraz zakres przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego  

zgodnie z tabelą nr 4.  

§ 5. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Limity wydatków na programy współfinansowane ze środków pochodzących 

z budżetu UE  

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych na: 

§ 10. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości kwot oraz na cele, 

o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.  

§ 11. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków 

polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących 

i majątkowych.  

§ 12. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień kierownikom 

jednostek budżetowych Gminy Pilchowice do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków.  

§ 13. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 14. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a których termin zapłaty 

upływa w 2011 r. każdorazowo do kwoty 500.000 zł.  

§ 15. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty współfinansowane ze środków 

pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3.  

§ 16. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.  

§ 17.  1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł . 

2. Rezerwę celową w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 

roku.  

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.832.080 zł,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 452.920 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE do kwoty 5.004.158 zł.
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UCHWAŁA NR XL/282/10  

RADY GMINY PILCHOWICE  

z dnia 7 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) art. 166, 184 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

249, poz. 1832 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

przypisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pilchowice określa: 

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 26.914.738,82 zł, w tym: 

dochody bieżące w wysokości 21.336.200,82 zł  

dochody majątkowe w wysokości 5.578.538,00 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 30.746.818,82 zł, w tym: 

wydatki bieżące w wysokości 19.959.511,93 zł  

wydatki majątkowe w wysokości 10.787.306,89 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

§ 3.  1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.832.080 zł. 

2. Pożyczki i kredyty jako źródła pokrycia deficytu.  

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.285.000 zł.  

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 452.920 zł.  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 4. Wysokość kwot oraz zakres przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego  

zgodnie z tabelą nr 4.  

§ 5. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Limity wydatków na programy współfinansowane ze środków pochodzących 

z budżetu UE  

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych na: 

§ 10. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości kwot oraz na cele, 

o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.  

§ 11. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków 

polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących 

i majątkowych.  

§ 12. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień kierownikom 

jednostek budżetowych Gminy Pilchowice do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków.  

§ 13. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 14. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a których termin zapłaty 

upływa w 2011 r. każdorazowo do kwoty 500.000 zł.  

§ 15. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty współfinansowane ze środków 

pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3.  

§ 16. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.  

§ 17.  1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł . 

2. Rezerwę celową w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 

roku.  

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.832.080 zł,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 452.920 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE do kwoty 5.004.158 zł.
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UCHWAŁA NR XL/282/10  

RADY GMINY PILCHOWICE  

z dnia 7 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) art. 166, 184 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

249, poz. 1832 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

przypisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pilchowice określa: 

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 26.914.738,82 zł, w tym: 

dochody bieżące w wysokości 21.336.200,82 zł  

dochody majątkowe w wysokości 5.578.538,00 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 30.746.818,82 zł, w tym: 

wydatki bieżące w wysokości 19.959.511,93 zł  

wydatki majątkowe w wysokości 10.787.306,89 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

§ 3.  1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.832.080 zł. 

2. Pożyczki i kredyty jako źródła pokrycia deficytu.  

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.285.000 zł.  

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 452.920 zł.  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 4. Wysokość kwot oraz zakres przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego  

zgodnie z tabelą nr 4.  

§ 5. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Limity wydatków na programy współfinansowane ze środków pochodzących 

z budżetu UE  

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych na: 

§ 10. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości kwot oraz na cele, 

o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.  

§ 11. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków 

polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących 

i majątkowych.  

§ 12. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień kierownikom 

jednostek budżetowych Gminy Pilchowice do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków.  

§ 13. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 14. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a których termin zapłaty 

upływa w 2011 r. każdorazowo do kwoty 500.000 zł.  

§ 15. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty współfinansowane ze środków 

pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3.  

§ 16. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.  

§ 17.  1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł . 

2. Rezerwę celową w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 

roku.  

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.832.080 zł,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 452.920 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE do kwoty 5.004.158 zł.

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik1.pdf

 

tabela nr 1 do uchwały budżetowej 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik2.pdf

 

tabela nr 2 do uchwały budżetowej 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3.pdf

 

tabela nr 3 do uchwały budżetowej 

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik4.pdf

 

tabela nr 4 do uchwały budżetowej 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik5.pdf

 

załączniki nr 1 do uchwały buezetowej 

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik6.pdf

 

załącznik nr 2. do uchwały budżetowej 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik7.pdf

 

załącznik nr 3 do uchwały budżetowej 

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik8.pdf

 

załączniki nr 4 do uchwały budżetowej 

Przewodniczący Rady 

Gminy Pilchowice  

 

Krystian Gogulla 

 

ID: QIXWU-XYPAH-UOULS-PHPUK-ZXSHL. Podpisany. Strona 8 / 11

file:///C:/Documents%20and%20Settings/lokale/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/355A4B3B-3FDD-43B8-9528-1E80EA0C6C85/Zalacznik5.pdf


UCHWAŁA NR XL/282/10  

RADY GMINY PILCHOWICE  

z dnia 7 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) art. 166, 184 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

249, poz. 1832 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

przypisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pilchowice określa: 

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 26.914.738,82 zł, w tym: 

dochody bieżące w wysokości 21.336.200,82 zł  

dochody majątkowe w wysokości 5.578.538,00 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 30.746.818,82 zł, w tym: 

wydatki bieżące w wysokości 19.959.511,93 zł  

wydatki majątkowe w wysokości 10.787.306,89 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

§ 3.  1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.832.080 zł. 

2. Pożyczki i kredyty jako źródła pokrycia deficytu.  

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.285.000 zł.  

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 452.920 zł.  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 4. Wysokość kwot oraz zakres przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego  

zgodnie z tabelą nr 4.  

§ 5. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Limity wydatków na programy współfinansowane ze środków pochodzących 

z budżetu UE  

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych na: 

§ 10. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości kwot oraz na cele, 

o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.  

§ 11. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków 

polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących 

i majątkowych.  

§ 12. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień kierownikom 

jednostek budżetowych Gminy Pilchowice do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków.  

§ 13. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 14. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a których termin zapłaty 

upływa w 2011 r. każdorazowo do kwoty 500.000 zł.  

§ 15. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty współfinansowane ze środków 

pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3.  

§ 16. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.  

§ 17.  1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł . 

2. Rezerwę celową w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 

roku.  

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.832.080 zł,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 452.920 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE do kwoty 5.004.158 zł.
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UCHWAŁA NR XL/282/10  

RADY GMINY PILCHOWICE  

z dnia 7 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) art. 166, 184 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

249, poz. 1832 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

przypisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pilchowice określa: 

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 26.914.738,82 zł, w tym: 

dochody bieżące w wysokości 21.336.200,82 zł  

dochody majątkowe w wysokości 5.578.538,00 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 30.746.818,82 zł, w tym: 

wydatki bieżące w wysokości 19.959.511,93 zł  

wydatki majątkowe w wysokości 10.787.306,89 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

§ 3.  1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.832.080 zł. 

2. Pożyczki i kredyty jako źródła pokrycia deficytu.  

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.285.000 zł.  

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 452.920 zł.  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 4. Wysokość kwot oraz zakres przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego  

zgodnie z tabelą nr 4.  

§ 5. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Limity wydatków na programy współfinansowane ze środków pochodzących 

z budżetu UE  

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych na: 

§ 10. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości kwot oraz na cele, 

o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.  

§ 11. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków 

polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących 

i majątkowych.  

§ 12. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień kierownikom 

jednostek budżetowych Gminy Pilchowice do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków.  

§ 13. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 14. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a których termin zapłaty 

upływa w 2011 r. każdorazowo do kwoty 500.000 zł.  

§ 15. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty współfinansowane ze środków 

pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3.  

§ 16. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.  

§ 17.  1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł . 

2. Rezerwę celową w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 

roku.  

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.832.080 zł,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 452.920 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE do kwoty 5.004.158 zł.

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik1.pdf

 

tabela nr 1 do uchwały budżetowej 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik2.pdf

 

tabela nr 2 do uchwały budżetowej 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3.pdf

 

tabela nr 3 do uchwały budżetowej 

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik4.pdf

 

tabela nr 4 do uchwały budżetowej 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik5.pdf

 

załączniki nr 1 do uchwały buezetowej 

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik6.pdf

 

załącznik nr 2. do uchwały budżetowej 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik7.pdf

 

załącznik nr 3 do uchwały budżetowej 

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XL/282/10 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

Zalacznik8.pdf

 

załączniki nr 4 do uchwały budżetowej 

Przewodniczący Rady 

Gminy Pilchowice  

 

Krystian Gogulla 

 

ID: QIXWU-XYPAH-UOULS-PHPUK-ZXSHL. Podpisany. Strona 10 / 11

file:///C:/Documents%20and%20Settings/lokale/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/355A4B3B-3FDD-43B8-9528-1E80EA0C6C85/Zalacznik7.pdf


UCHWAŁA NR XL/282/10  

RADY GMINY PILCHOWICE  

z dnia 7 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) art. 166, 184 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

249, poz. 1832 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

przypisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pilchowice określa: 

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 26.914.738,82 zł, w tym: 

dochody bieżące w wysokości 21.336.200,82 zł  

dochody majątkowe w wysokości 5.578.538,00 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 30.746.818,82 zł, w tym: 

wydatki bieżące w wysokości 19.959.511,93 zł  

wydatki majątkowe w wysokości 10.787.306,89 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

§ 3.  1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.832.080 zł. 

2. Pożyczki i kredyty jako źródła pokrycia deficytu.  

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.285.000 zł.  

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 452.920 zł.  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 4. Wysokość kwot oraz zakres przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego  

zgodnie z tabelą nr 4.  

§ 5. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Limity wydatków na programy współfinansowane ze środków pochodzących 

z budżetu UE  

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych na: 

§ 10. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości kwot oraz na cele, 

o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.  

§ 11. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków 

polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących 

i majątkowych.  

§ 12. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień kierownikom 

jednostek budżetowych Gminy Pilchowice do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków.  

§ 13. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 14. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a których termin zapłaty 

upływa w 2011 r. każdorazowo do kwoty 500.000 zł.  

§ 15. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty współfinansowane ze środków 

pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3.  

§ 16. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.  

§ 17.  1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł . 

2. Rezerwę celową w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 

roku.  

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.832.080 zł,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 452.920 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE do kwoty 5.004.158 zł.
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