
UCHWAŁA NR XXXVIII / 86 / 2009  

RADY GMINY KRZYŻANOWICE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2010r. 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -

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

i.), pkt 10 , art. 51 ust 1 i 2, 57, 58 ,61 ust. 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 Krzyżanowice uchwala, co następuje 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie zgodnie z załącznikiem nr

1 do niniejszej uchwały.  

§ 5. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu

Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. 

Ustala się  dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych i wydatki na realizację  zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.  

§ 7. 

§ 8. 

Ustala się  dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów

publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. 

§ 10. 

Ustala się limit z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki: 

§ 11. 

Upoważnia się Wójta Gminy do:  

§ 12. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.  

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie: 24.179.301,00

w tym:

dochody bieżące 24.079.301,00

dochody majątkowe 100.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie

1.487.024,00

zgodnie z tabelą nr 3

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

750,00

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 25.606.710,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 22.627.347,00

w tym na:

* wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym: 18.868.320,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.768.156,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.100.164,00

* wydatki na dotacje na zadania bieżące 638.874,00

* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.280.768,00

* wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej; 767.785,00

z czego :

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 767.785,00

* wydatki na obsługę długu publicznego 71.600,00

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.979.363,00

* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.979.363,00

w tym

- na wydatki inwestycyjne na programy finansowe z pomocy zagranicznej 311.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie związkom gmin) w kwocie

1.487.024,00

zgodnie z tabelą nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego w kwocie

750,00

zgodnie z tabelą nr 4a

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.427.409,00

 

są przychody budżetu gminy w wysokości 1.427.409,00

w tym:

a) nadwyżka z lat ubiegłych 1.269.009,00

b) pożyczka 158.400,00

 

Ustala się plan przychodów w wysokości 1.793.213,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 365.804 zł - zgodnie 

z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

- przychody 900.000,00

- wydatki 1.377.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

Tworzy się rezerwy: 480.000,00

- ogólną w budżecie gminy w wysokości do 1% planowanych wydatków: 160.000,00

- celową na zarządzanie kryzysowe 20.000,00

- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez 

jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów 

związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.

200.000,00

- celową nadziałalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne 

nieprzewidziane wydatki w oświacie)

100.000,00

- do wysokości 500.000,00 zł  z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego

deficytu budżetowego 

- do wysokości 158.400,00 zł z tytuły pożyczki

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

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane, 

c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż  bank prowadzący

obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty, 

d) zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

e) przekazania uprawnień  kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym, 

f) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości

500.000,00 zł 

g) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, na Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie

oraz Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie

z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

Paweł Lasak 
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UCHWAŁA NR XXXVIII / 86 / 2009  

RADY GMINY KRZYŻANOWICE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2010r. 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -

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

i.), pkt 10 , art. 51 ust 1 i 2, 57, 58 ,61 ust. 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 Krzyżanowice uchwala, co następuje 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie zgodnie z załącznikiem nr

1 do niniejszej uchwały.  

§ 5. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu

Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. 

Ustala się  dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych i wydatki na realizację  zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.  

§ 7. 

§ 8. 

Ustala się  dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów

publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. 

§ 10. 

Ustala się limit z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki: 

§ 11. 

Upoważnia się Wójta Gminy do:  

§ 12. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.  

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie: 24.179.301,00

w tym:

dochody bieżące 24.079.301,00

dochody majątkowe 100.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie

1.487.024,00

zgodnie z tabelą nr 3

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

750,00

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 25.606.710,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 22.627.347,00

w tym na:

* wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym: 18.868.320,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.768.156,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.100.164,00

* wydatki na dotacje na zadania bieżące 638.874,00

* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.280.768,00

* wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej; 767.785,00

z czego :

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 767.785,00

* wydatki na obsługę długu publicznego 71.600,00

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.979.363,00

* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.979.363,00

w tym

- na wydatki inwestycyjne na programy finansowe z pomocy zagranicznej 311.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie związkom gmin) w kwocie

1.487.024,00

zgodnie z tabelą nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego w kwocie

750,00

zgodnie z tabelą nr 4a

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.427.409,00

 

są przychody budżetu gminy w wysokości 1.427.409,00

w tym:

a) nadwyżka z lat ubiegłych 1.269.009,00

b) pożyczka 158.400,00

 

Ustala się plan przychodów w wysokości 1.793.213,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 365.804 zł - zgodnie 

z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

- przychody 900.000,00

- wydatki 1.377.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

Tworzy się rezerwy: 480.000,00

- ogólną w budżecie gminy w wysokości do 1% planowanych wydatków: 160.000,00

- celową na zarządzanie kryzysowe 20.000,00

- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez 

jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów 

związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.

200.000,00

- celową nadziałalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne 

nieprzewidziane wydatki w oświacie)

100.000,00

- do wysokości 500.000,00 zł  z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego

deficytu budżetowego 

- do wysokości 158.400,00 zł z tytuły pożyczki

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

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane, 

c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż  bank prowadzący

obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty, 

d) zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

e) przekazania uprawnień  kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym, 

f) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości

500.000,00 zł 

g) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, na Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie

oraz Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie

z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 
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UCHWAŁA NR XXXVIII / 86 / 2009  

RADY GMINY KRZYŻANOWICE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2010r. 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -

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

i.), pkt 10 , art. 51 ust 1 i 2, 57, 58 ,61 ust. 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 Krzyżanowice uchwala, co następuje 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie zgodnie z załącznikiem nr

1 do niniejszej uchwały.  

§ 5. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu

Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. 

Ustala się  dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych i wydatki na realizację  zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.  

§ 7. 

§ 8. 

Ustala się  dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów

publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. 

§ 10. 

Ustala się limit z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki: 

§ 11. 

Upoważnia się Wójta Gminy do:  

§ 12. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.  

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie: 24.179.301,00

w tym:

dochody bieżące 24.079.301,00

dochody majątkowe 100.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie

1.487.024,00

zgodnie z tabelą nr 3

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

750,00

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 25.606.710,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 22.627.347,00

w tym na:

* wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym: 18.868.320,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.768.156,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.100.164,00

* wydatki na dotacje na zadania bieżące 638.874,00

* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.280.768,00

* wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej; 767.785,00

z czego :

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 767.785,00

* wydatki na obsługę długu publicznego 71.600,00

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.979.363,00

* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.979.363,00

w tym

- na wydatki inwestycyjne na programy finansowe z pomocy zagranicznej 311.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie związkom gmin) w kwocie

1.487.024,00

zgodnie z tabelą nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego w kwocie

750,00

zgodnie z tabelą nr 4a

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.427.409,00

 

są przychody budżetu gminy w wysokości 1.427.409,00

w tym:

a) nadwyżka z lat ubiegłych 1.269.009,00

b) pożyczka 158.400,00

 

Ustala się plan przychodów w wysokości 1.793.213,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 365.804 zł - zgodnie 

z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

- przychody 900.000,00

- wydatki 1.377.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

Tworzy się rezerwy: 480.000,00

- ogólną w budżecie gminy w wysokości do 1% planowanych wydatków: 160.000,00

- celową na zarządzanie kryzysowe 20.000,00

- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez 

jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów 

związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.

200.000,00

- celową nadziałalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne 

nieprzewidziane wydatki w oświacie)

100.000,00

- do wysokości 500.000,00 zł  z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego

deficytu budżetowego 

- do wysokości 158.400,00 zł z tytuły pożyczki

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

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane, 

c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż  bank prowadzący

obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty, 

d) zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

e) przekazania uprawnień  kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym, 

f) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości

500.000,00 zł 

g) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, na Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie

oraz Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie

z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

Paweł Lasak 
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UCHWAŁA NR XXXVIII / 86 / 2009  

RADY GMINY KRZYŻANOWICE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2010r. 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -

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

i.), pkt 10 , art. 51 ust 1 i 2, 57, 58 ,61 ust. 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 Krzyżanowice uchwala, co następuje 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie zgodnie z załącznikiem nr

1 do niniejszej uchwały.  

§ 5. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu

Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. 

Ustala się  dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych i wydatki na realizację  zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.  

§ 7. 

§ 8. 

Ustala się  dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów

publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. 

§ 10. 

Ustala się limit z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki: 

§ 11. 

Upoważnia się Wójta Gminy do:  

§ 12. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.  

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie: 24.179.301,00

w tym:

dochody bieżące 24.079.301,00

dochody majątkowe 100.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie

1.487.024,00

zgodnie z tabelą nr 3

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

750,00

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 25.606.710,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 22.627.347,00

w tym na:

* wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym: 18.868.320,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.768.156,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.100.164,00

* wydatki na dotacje na zadania bieżące 638.874,00

* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.280.768,00

* wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej; 767.785,00

z czego :

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 767.785,00

* wydatki na obsługę długu publicznego 71.600,00

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.979.363,00

* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.979.363,00

w tym

- na wydatki inwestycyjne na programy finansowe z pomocy zagranicznej 311.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie związkom gmin) w kwocie

1.487.024,00

zgodnie z tabelą nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego w kwocie

750,00

zgodnie z tabelą nr 4a

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.427.409,00

 

są przychody budżetu gminy w wysokości 1.427.409,00

w tym:

a) nadwyżka z lat ubiegłych 1.269.009,00

b) pożyczka 158.400,00

 

Ustala się plan przychodów w wysokości 1.793.213,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 365.804 zł - zgodnie 

z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

- przychody 900.000,00

- wydatki 1.377.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

Tworzy się rezerwy: 480.000,00

- ogólną w budżecie gminy w wysokości do 1% planowanych wydatków: 160.000,00

- celową na zarządzanie kryzysowe 20.000,00

- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez 

jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów 

związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.

200.000,00

- celową nadziałalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne 

nieprzewidziane wydatki w oświacie)

100.000,00

- do wysokości 500.000,00 zł  z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego

deficytu budżetowego 

- do wysokości 158.400,00 zł z tytuły pożyczki

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

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane, 

c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż  bank prowadzący

obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty, 

d) zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

e) przekazania uprawnień  kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym, 

f) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości

500.000,00 zł 

g) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, na Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie

oraz Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie

z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

Paweł Lasak 
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UCHWAŁA NR XXXVIII / 86 / 2009  

RADY GMINY KRZYŻANOWICE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2010r. 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -

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

i.), pkt 10 , art. 51 ust 1 i 2, 57, 58 ,61 ust. 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 Krzyżanowice uchwala, co następuje 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie zgodnie z załącznikiem nr

1 do niniejszej uchwały.  

§ 5. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu

Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. 

Ustala się  dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych i wydatki na realizację  zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.  

§ 7. 

§ 8. 

Ustala się  dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów

publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. 

§ 10. 

Ustala się limit z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki: 

§ 11. 

Upoważnia się Wójta Gminy do:  

§ 12. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.  

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie: 24.179.301,00

w tym:

dochody bieżące 24.079.301,00

dochody majątkowe 100.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie

1.487.024,00

zgodnie z tabelą nr 3

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

750,00

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 25.606.710,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 22.627.347,00

w tym na:

* wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym: 18.868.320,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.768.156,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.100.164,00

* wydatki na dotacje na zadania bieżące 638.874,00

* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.280.768,00

* wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej; 767.785,00

z czego :

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 767.785,00

* wydatki na obsługę długu publicznego 71.600,00

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.979.363,00

* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.979.363,00

w tym

- na wydatki inwestycyjne na programy finansowe z pomocy zagranicznej 311.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie związkom gmin) w kwocie

1.487.024,00

zgodnie z tabelą nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego w kwocie

750,00

zgodnie z tabelą nr 4a

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.427.409,00

 

są przychody budżetu gminy w wysokości 1.427.409,00

w tym:

a) nadwyżka z lat ubiegłych 1.269.009,00

b) pożyczka 158.400,00

 

Ustala się plan przychodów w wysokości 1.793.213,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 365.804 zł - zgodnie 

z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

- przychody 900.000,00

- wydatki 1.377.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

Tworzy się rezerwy: 480.000,00

- ogólną w budżecie gminy w wysokości do 1% planowanych wydatków: 160.000,00

- celową na zarządzanie kryzysowe 20.000,00

- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez 

jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów 

związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.

200.000,00

- celową nadziałalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne 

nieprzewidziane wydatki w oświacie)

100.000,00

- do wysokości 500.000,00 zł  z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego

deficytu budżetowego 

- do wysokości 158.400,00 zł z tytuły pożyczki

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

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane, 

c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż  bank prowadzący

obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty, 

d) zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

e) przekazania uprawnień  kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym, 

f) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości

500.000,00 zł 

g) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, na Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie

oraz Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie

z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy  
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UCHWAŁA NR XXXVIII / 86 / 2009  

RADY GMINY KRZYŻANOWICE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2010r. 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -

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

i.), pkt 10 , art. 51 ust 1 i 2, 57, 58 ,61 ust. 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 Krzyżanowice uchwala, co następuje 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie zgodnie z załącznikiem nr

1 do niniejszej uchwały.  

§ 5. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu

Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. 

Ustala się  dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych i wydatki na realizację  zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.  

§ 7. 

§ 8. 

Ustala się  dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów

publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. 

§ 10. 

Ustala się limit z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki: 

§ 11. 

Upoważnia się Wójta Gminy do:  

§ 12. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.  

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie: 24.179.301,00

w tym:

dochody bieżące 24.079.301,00

dochody majątkowe 100.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie

1.487.024,00

zgodnie z tabelą nr 3

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

750,00

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 25.606.710,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 22.627.347,00

w tym na:

* wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym: 18.868.320,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.768.156,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.100.164,00

* wydatki na dotacje na zadania bieżące 638.874,00

* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.280.768,00

* wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej; 767.785,00

z czego :

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 767.785,00

* wydatki na obsługę długu publicznego 71.600,00

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.979.363,00

* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.979.363,00

w tym

- na wydatki inwestycyjne na programy finansowe z pomocy zagranicznej 311.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie związkom gmin) w kwocie

1.487.024,00

zgodnie z tabelą nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego w kwocie

750,00

zgodnie z tabelą nr 4a

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.427.409,00

 

są przychody budżetu gminy w wysokości 1.427.409,00

w tym:

a) nadwyżka z lat ubiegłych 1.269.009,00

b) pożyczka 158.400,00

 

Ustala się plan przychodów w wysokości 1.793.213,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 365.804 zł - zgodnie 

z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

- przychody 900.000,00

- wydatki 1.377.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

Tworzy się rezerwy: 480.000,00

- ogólną w budżecie gminy w wysokości do 1% planowanych wydatków: 160.000,00

- celową na zarządzanie kryzysowe 20.000,00

- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez 

jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów 

związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.

200.000,00

- celową nadziałalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne 

nieprzewidziane wydatki w oświacie)

100.000,00

- do wysokości 500.000,00 zł  z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego

deficytu budżetowego 

- do wysokości 158.400,00 zł z tytuły pożyczki

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

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane, 

c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż  bank prowadzący

obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty, 

d) zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

e) przekazania uprawnień  kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym, 

f) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości

500.000,00 zł 

g) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, na Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie

oraz Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie

z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

Paweł Lasak 
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UCHWAŁA NR XXXVIII / 86 / 2009  

RADY GMINY KRZYŻANOWICE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2010r. 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -

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

i.), pkt 10 , art. 51 ust 1 i 2, 57, 58 ,61 ust. 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 Krzyżanowice uchwala, co następuje 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie zgodnie z załącznikiem nr

1 do niniejszej uchwały.  

§ 5. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu

Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. 

Ustala się  dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych i wydatki na realizację  zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.  

§ 7. 

§ 8. 

Ustala się  dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów

publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 9. 

§ 10. 

Ustala się limit z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki: 

§ 11. 

Upoważnia się Wójta Gminy do:  

§ 12. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.  

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie: 24.179.301,00

w tym:

dochody bieżące 24.079.301,00

dochody majątkowe 100.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie

1.487.024,00

zgodnie z tabelą nr 3

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

750,00

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 25.606.710,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 22.627.347,00

w tym na:

* wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym: 18.868.320,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.768.156,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.100.164,00

* wydatki na dotacje na zadania bieżące 638.874,00

* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.280.768,00

* wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej; 767.785,00

z czego :

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 767.785,00

* wydatki na obsługę długu publicznego 71.600,00

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.979.363,00

* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.979.363,00

w tym

- na wydatki inwestycyjne na programy finansowe z pomocy zagranicznej 311.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie związkom gmin) w kwocie

1.487.024,00

zgodnie z tabelą nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego w kwocie

750,00

zgodnie z tabelą nr 4a

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.427.409,00

 

są przychody budżetu gminy w wysokości 1.427.409,00

w tym:

a) nadwyżka z lat ubiegłych 1.269.009,00

b) pożyczka 158.400,00

 

Ustala się plan przychodów w wysokości 1.793.213,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 365.804 zł - zgodnie 

z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

- przychody 900.000,00

- wydatki 1.377.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

Tworzy się rezerwy: 480.000,00

- ogólną w budżecie gminy w wysokości do 1% planowanych wydatków: 160.000,00

- celową na zarządzanie kryzysowe 20.000,00

- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez 

jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów 

związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.

200.000,00

- celową nadziałalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne 

nieprzewidziane wydatki w oświacie)

100.000,00

- do wysokości 500.000,00 zł  z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego

deficytu budżetowego 

- do wysokości 158.400,00 zł z tytuły pożyczki

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

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane, 

c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż  bank prowadzący

obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty, 

d) zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

e) przekazania uprawnień  kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym, 

f) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości

500.000,00 zł 

g) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, na Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie

oraz Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie

z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

Paweł Lasak 
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