
UCHWAŁA NR XXXIX/194/2009  

RADY GMINY LIPIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2010

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, 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.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) –Rada Gminy Lipie

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 18.881.359,93 zł 

w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 22.830.593,86 zł

§   3 .  1.  Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu

w kwocie 3.949.233,93 zł 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2010 

przychody 4.151.733,93 zł 

rozchody 202.500,00 zł

§ 4. Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.021.014,40 zł  

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 59.800,00 zł 

z czego: 

§ 6. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§ 7. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§  8 .  Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010

w kwocie 337.000,00 zł

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia

20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 200.816,38 zł

§   1 0 .  1. Ustala się  plan zadań  inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku w kwocie

8.612.039,48 zł 

z tego: 

§  11 .  1. Ustala się  wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2010 roku ze

środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 4.720.031,69 zł

§   1 2 .  1. Ustala się  plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska 

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   1 5 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) dochody bieżące: 14.434.363,00 zł

b) dochody majątkowe: 4.446.996,93 zł

- jak w Załączniku nr 1.

- jak w Załączniku nr 2.

a) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.218.554,38 zł

w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.068.622,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 3.109.655,38 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.573.277,00 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 337.000,00 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 130.000,00 zł

b) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.612.039,48 zł 

w tym: 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie

8.612.039,48 zł

- jak w Załączniku Nr 2.

- zaciąganych kredytów 3.818.514,40 zł

- wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikającej z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu

130.719,53 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

1) rezerwę celową na zadania kryzysowe 5.800,00 zł

2) rezerwę ogólną 54.000,00 zł

1) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami 2.020.843,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji 8.700,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

3) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  własnych bieżących gmin realizowanych

z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 189.300,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

4) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją

zadań zleconych 5.600,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

5) plan dochodów Gminy w związku z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji

rządowej 3.010,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 90.500,00 zł

2) wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania

narkomani 93.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 5 

- zgodnie z Załącznikiem nr 6 

- zgodnie z Załącznikiem nr 7 

1) z wieloletniego planu inwestycyjnego 6.289.223,48 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 8 

2) na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2010 2.322.816,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 8a

- zgodnie z Załącznikiem nr 9 

- przychody 20.000,00 zł

- wydatki 100.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 10

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na

przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia

i składki od nich naliczane. 

2) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu

budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 800.000,00 zł.

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

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

Przewodniczący Rady 

Gminy Lipie 

Zbigniew Bystrzykowski 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.doc

DOCHODY BUDŻETOWE wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na rok 2010 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.doc

WYDATKI BUDŻETU GMINY wg działów i rozdziałów na rok 2010 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Na rok 2010 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.doc

P L A N F I N A N S O W Y zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 

2010 

Załącznik nr 4a 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik4a.doc

P L A N D O C H O D Ó W podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych

z realizacją zadań zleconych na rok 2010 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.doc

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 

budżetu na 2010 rok na realizację zadań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.doc

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY 

NA 2010 ROK 

Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.doc

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Załącznik nr 8 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.doc

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012 

Załącznik nr 8a 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik8a.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 

2010 

Załącznik nr 9 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik9.doc

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W 2010 ROKU

ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

Załącznik nr 10 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.doc

PRZYCHODY I WYDATKI Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2010 
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UCHWAŁA NR XXXIX/194/2009  

RADY GMINY LIPIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2010

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, 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.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) –Rada Gminy Lipie

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 18.881.359,93 zł 

w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 22.830.593,86 zł

§   3 .  1.  Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu

w kwocie 3.949.233,93 zł 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2010 

przychody 4.151.733,93 zł 

rozchody 202.500,00 zł

§ 4. Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.021.014,40 zł  

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 59.800,00 zł 

z czego: 

§ 6. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§ 7. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§  8 .  Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010

w kwocie 337.000,00 zł

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia

20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 200.816,38 zł

§   1 0 .  1. Ustala się  plan zadań  inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku w kwocie

8.612.039,48 zł 

z tego: 

§  11 .  1. Ustala się  wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2010 roku ze

środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 4.720.031,69 zł

§   1 2 .  1. Ustala się  plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska 

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   1 5 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) dochody bieżące: 14.434.363,00 zł

b) dochody majątkowe: 4.446.996,93 zł

- jak w Załączniku nr 1.

- jak w Załączniku nr 2.

a) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.218.554,38 zł

w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.068.622,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 3.109.655,38 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.573.277,00 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 337.000,00 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 130.000,00 zł

b) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.612.039,48 zł 

w tym: 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie

8.612.039,48 zł

- jak w Załączniku Nr 2.

- zaciąganych kredytów 3.818.514,40 zł

- wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikającej z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu

130.719,53 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

1) rezerwę celową na zadania kryzysowe 5.800,00 zł

2) rezerwę ogólną 54.000,00 zł

1) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami 2.020.843,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji 8.700,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

3) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  własnych bieżących gmin realizowanych

z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 189.300,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

4) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją

zadań zleconych 5.600,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

5) plan dochodów Gminy w związku z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji

rządowej 3.010,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 90.500,00 zł

2) wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania

narkomani 93.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 5 

- zgodnie z Załącznikiem nr 6 

- zgodnie z Załącznikiem nr 7 

1) z wieloletniego planu inwestycyjnego 6.289.223,48 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 8 

2) na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2010 2.322.816,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 8a

- zgodnie z Załącznikiem nr 9 

- przychody 20.000,00 zł

- wydatki 100.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 10

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na

przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia

i składki od nich naliczane. 

2) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu

budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 800.000,00 zł.

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

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

Przewodniczący Rady 

Gminy Lipie 

Zbigniew Bystrzykowski 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.doc

DOCHODY BUDŻETOWE wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na rok 2010 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.doc

WYDATKI BUDŻETU GMINY wg działów i rozdziałów na rok 2010 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Na rok 2010 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.doc

P L A N F I N A N S O W Y zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 

2010 

Załącznik nr 4a 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik4a.doc

P L A N D O C H O D Ó W podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych

z realizacją zadań zleconych na rok 2010 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.doc

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 

budżetu na 2010 rok na realizację zadań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.doc

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY 

NA 2010 ROK 

Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.doc

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Załącznik nr 8 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.doc

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012 

Załącznik nr 8a 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik8a.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 

2010 

Załącznik nr 9 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik9.doc

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W 2010 ROKU

ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

Załącznik nr 10 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.doc

PRZYCHODY I WYDATKI Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2010 
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UCHWAŁA NR XXXIX/194/2009  

RADY GMINY LIPIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2010

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, 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.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) –Rada Gminy Lipie

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 18.881.359,93 zł 

w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 22.830.593,86 zł

§   3 .  1.  Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu

w kwocie 3.949.233,93 zł 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2010 

przychody 4.151.733,93 zł 

rozchody 202.500,00 zł

§ 4. Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.021.014,40 zł  

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 59.800,00 zł 

z czego: 

§ 6. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§ 7. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§  8 .  Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010

w kwocie 337.000,00 zł

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia

20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 200.816,38 zł

§   1 0 .  1. Ustala się  plan zadań  inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku w kwocie

8.612.039,48 zł 

z tego: 

§  11 .  1. Ustala się  wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2010 roku ze

środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 4.720.031,69 zł

§   1 2 .  1. Ustala się  plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska 

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   1 5 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) dochody bieżące: 14.434.363,00 zł

b) dochody majątkowe: 4.446.996,93 zł

- jak w Załączniku nr 1.

- jak w Załączniku nr 2.

a) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.218.554,38 zł

w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.068.622,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 3.109.655,38 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.573.277,00 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 337.000,00 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 130.000,00 zł

b) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.612.039,48 zł 

w tym: 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie

8.612.039,48 zł

- jak w Załączniku Nr 2.

- zaciąganych kredytów 3.818.514,40 zł

- wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikającej z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu

130.719,53 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

1) rezerwę celową na zadania kryzysowe 5.800,00 zł

2) rezerwę ogólną 54.000,00 zł

1) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami 2.020.843,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji 8.700,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

3) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  własnych bieżących gmin realizowanych

z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 189.300,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

4) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją

zadań zleconych 5.600,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

5) plan dochodów Gminy w związku z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji

rządowej 3.010,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 90.500,00 zł

2) wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania

narkomani 93.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 5 

- zgodnie z Załącznikiem nr 6 

- zgodnie z Załącznikiem nr 7 

1) z wieloletniego planu inwestycyjnego 6.289.223,48 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 8 

2) na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2010 2.322.816,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 8a

- zgodnie z Załącznikiem nr 9 

- przychody 20.000,00 zł

- wydatki 100.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 10

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na

przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia

i składki od nich naliczane. 

2) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu

budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 800.000,00 zł.

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

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

Przewodniczący Rady 

Gminy Lipie 

Zbigniew Bystrzykowski 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.doc

DOCHODY BUDŻETOWE wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na rok 2010 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.doc

WYDATKI BUDŻETU GMINY wg działów i rozdziałów na rok 2010 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Na rok 2010 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.doc

P L A N F I N A N S O W Y zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 

2010 

Załącznik nr 4a 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik4a.doc

P L A N D O C H O D Ó W podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych

z realizacją zadań zleconych na rok 2010 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.doc

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 

budżetu na 2010 rok na realizację zadań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.doc

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY 

NA 2010 ROK 

Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.doc

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Załącznik nr 8 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.doc

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012 

Załącznik nr 8a 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik8a.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 

2010 

Załącznik nr 9 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik9.doc

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W 2010 ROKU

ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

Załącznik nr 10 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.doc

PRZYCHODY I WYDATKI Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2010 
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UCHWAŁA NR XXXIX/194/2009  

RADY GMINY LIPIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2010

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, 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.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) –Rada Gminy Lipie

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 18.881.359,93 zł 

w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 22.830.593,86 zł

§   3 .  1.  Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu

w kwocie 3.949.233,93 zł 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2010 

przychody 4.151.733,93 zł 

rozchody 202.500,00 zł

§ 4. Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.021.014,40 zł  

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 59.800,00 zł 

z czego: 

§ 6. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§ 7. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§  8 .  Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010

w kwocie 337.000,00 zł

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia

20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 200.816,38 zł

§   1 0 .  1. Ustala się  plan zadań  inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku w kwocie

8.612.039,48 zł 

z tego: 

§  11 .  1. Ustala się  wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2010 roku ze

środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 4.720.031,69 zł

§   1 2 .  1. Ustala się  plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska 

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   1 5 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) dochody bieżące: 14.434.363,00 zł

b) dochody majątkowe: 4.446.996,93 zł

- jak w Załączniku nr 1.

- jak w Załączniku nr 2.

a) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.218.554,38 zł

w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.068.622,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 3.109.655,38 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.573.277,00 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 337.000,00 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 130.000,00 zł

b) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.612.039,48 zł 

w tym: 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie

8.612.039,48 zł

- jak w Załączniku Nr 2.

- zaciąganych kredytów 3.818.514,40 zł

- wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikającej z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu

130.719,53 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

1) rezerwę celową na zadania kryzysowe 5.800,00 zł

2) rezerwę ogólną 54.000,00 zł

1) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami 2.020.843,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji 8.700,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

3) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  własnych bieżących gmin realizowanych

z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 189.300,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

4) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją

zadań zleconych 5.600,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

5) plan dochodów Gminy w związku z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji

rządowej 3.010,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 90.500,00 zł

2) wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania

narkomani 93.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 5 

- zgodnie z Załącznikiem nr 6 

- zgodnie z Załącznikiem nr 7 

1) z wieloletniego planu inwestycyjnego 6.289.223,48 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 8 

2) na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2010 2.322.816,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 8a

- zgodnie z Załącznikiem nr 9 

- przychody 20.000,00 zł

- wydatki 100.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 10

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na

przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia

i składki od nich naliczane. 

2) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu

budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 800.000,00 zł.

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

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

Przewodniczący Rady 

Gminy Lipie 

Zbigniew Bystrzykowski 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.doc

DOCHODY BUDŻETOWE wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na rok 2010 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.doc

WYDATKI BUDŻETU GMINY wg działów i rozdziałów na rok 2010 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Na rok 2010 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.doc

P L A N F I N A N S O W Y zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 

2010 

Załącznik nr 4a 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik4a.doc

P L A N D O C H O D Ó W podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych

z realizacją zadań zleconych na rok 2010 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.doc

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 

budżetu na 2010 rok na realizację zadań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.doc

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY 

NA 2010 ROK 

Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.doc

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Załącznik nr 8 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.doc

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012 

Załącznik nr 8a 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik8a.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 

2010 

Załącznik nr 9 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik9.doc

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W 2010 ROKU

ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

Załącznik nr 10 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.doc

PRZYCHODY I WYDATKI Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2010 
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UCHWAŁA NR XXXIX/194/2009  

RADY GMINY LIPIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2010

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, 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.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) –Rada Gminy Lipie

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 18.881.359,93 zł 

w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 22.830.593,86 zł

§   3 .  1.  Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu

w kwocie 3.949.233,93 zł 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2010 

przychody 4.151.733,93 zł 

rozchody 202.500,00 zł

§ 4. Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.021.014,40 zł  

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 59.800,00 zł 

z czego: 

§ 6. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§ 7. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§  8 .  Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010

w kwocie 337.000,00 zł

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia

20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 200.816,38 zł

§   1 0 .  1. Ustala się  plan zadań  inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku w kwocie

8.612.039,48 zł 

z tego: 

§  11 .  1. Ustala się  wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2010 roku ze

środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 4.720.031,69 zł

§   1 2 .  1. Ustala się  plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska 

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   1 5 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) dochody bieżące: 14.434.363,00 zł

b) dochody majątkowe: 4.446.996,93 zł

- jak w Załączniku nr 1.

- jak w Załączniku nr 2.

a) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.218.554,38 zł

w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.068.622,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 3.109.655,38 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.573.277,00 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 337.000,00 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 130.000,00 zł

b) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.612.039,48 zł 

w tym: 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie

8.612.039,48 zł

- jak w Załączniku Nr 2.

- zaciąganych kredytów 3.818.514,40 zł

- wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikającej z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu

130.719,53 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

1) rezerwę celową na zadania kryzysowe 5.800,00 zł

2) rezerwę ogólną 54.000,00 zł

1) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami 2.020.843,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji 8.700,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

3) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  własnych bieżących gmin realizowanych

z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 189.300,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

4) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją

zadań zleconych 5.600,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

5) plan dochodów Gminy w związku z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji

rządowej 3.010,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 90.500,00 zł

2) wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania

narkomani 93.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 5 

- zgodnie z Załącznikiem nr 6 

- zgodnie z Załącznikiem nr 7 

1) z wieloletniego planu inwestycyjnego 6.289.223,48 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 8 

2) na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2010 2.322.816,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 8a

- zgodnie z Załącznikiem nr 9 

- przychody 20.000,00 zł

- wydatki 100.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 10

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na

przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia

i składki od nich naliczane. 

2) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu

budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 800.000,00 zł.

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

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

Przewodniczący Rady 

Gminy Lipie 

Zbigniew Bystrzykowski 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.doc

DOCHODY BUDŻETOWE wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na rok 2010 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.doc

WYDATKI BUDŻETU GMINY wg działów i rozdziałów na rok 2010 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Na rok 2010 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.doc

P L A N F I N A N S O W Y zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 

2010 

Załącznik nr 4a 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik4a.doc

P L A N D O C H O D Ó W podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych

z realizacją zadań zleconych na rok 2010 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.doc

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 

budżetu na 2010 rok na realizację zadań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.doc

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY 

NA 2010 ROK 

Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.doc

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Załącznik nr 8 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.doc

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012 

Załącznik nr 8a 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik8a.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 

2010 

Załącznik nr 9 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik9.doc

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W 2010 ROKU

ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

Załącznik nr 10 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.doc

PRZYCHODY I WYDATKI Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2010 
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UCHWAŁA NR XXXIX/194/2009  

RADY GMINY LIPIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2010

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, 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.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) –Rada Gminy Lipie

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 18.881.359,93 zł 

w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 22.830.593,86 zł

§   3 .  1.  Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu

w kwocie 3.949.233,93 zł 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2010 

przychody 4.151.733,93 zł 

rozchody 202.500,00 zł

§ 4. Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.021.014,40 zł  

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 59.800,00 zł 

z czego: 

§ 6. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§ 7. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§  8 .  Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010

w kwocie 337.000,00 zł

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia

20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 200.816,38 zł

§   1 0 .  1. Ustala się  plan zadań  inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku w kwocie

8.612.039,48 zł 

z tego: 

§  11 .  1. Ustala się  wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2010 roku ze

środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 4.720.031,69 zł

§   1 2 .  1. Ustala się  plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska 

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   1 5 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) dochody bieżące: 14.434.363,00 zł

b) dochody majątkowe: 4.446.996,93 zł

- jak w Załączniku nr 1.

- jak w Załączniku nr 2.

a) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.218.554,38 zł

w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.068.622,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 3.109.655,38 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.573.277,00 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 337.000,00 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 130.000,00 zł

b) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.612.039,48 zł 

w tym: 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie

8.612.039,48 zł

- jak w Załączniku Nr 2.

- zaciąganych kredytów 3.818.514,40 zł

- wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikającej z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu

130.719,53 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

1) rezerwę celową na zadania kryzysowe 5.800,00 zł

2) rezerwę ogólną 54.000,00 zł

1) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami 2.020.843,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji 8.700,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

3) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  własnych bieżących gmin realizowanych

z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 189.300,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

4) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją

zadań zleconych 5.600,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

5) plan dochodów Gminy w związku z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji

rządowej 3.010,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 90.500,00 zł

2) wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania

narkomani 93.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 5 

- zgodnie z Załącznikiem nr 6 

- zgodnie z Załącznikiem nr 7 

1) z wieloletniego planu inwestycyjnego 6.289.223,48 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 8 

2) na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2010 2.322.816,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 8a

- zgodnie z Załącznikiem nr 9 

- przychody 20.000,00 zł

- wydatki 100.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 10

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na

przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia

i składki od nich naliczane. 

2) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu

budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 800.000,00 zł.

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

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

Przewodniczący Rady 

Gminy Lipie 

Zbigniew Bystrzykowski 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.doc

DOCHODY BUDŻETOWE wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na rok 2010 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.doc

WYDATKI BUDŻETU GMINY wg działów i rozdziałów na rok 2010 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Na rok 2010 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.doc

P L A N F I N A N S O W Y zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 

2010 

Załącznik nr 4a 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik4a.doc

P L A N D O C H O D Ó W podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych

z realizacją zadań zleconych na rok 2010 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.doc

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 

budżetu na 2010 rok na realizację zadań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.doc

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY 

NA 2010 ROK 

Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.doc

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Załącznik nr 8 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.doc

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012 

Załącznik nr 8a 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik8a.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 

2010 

Załącznik nr 9 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik9.doc

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W 2010 ROKU

ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

Załącznik nr 10 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.doc

PRZYCHODY I WYDATKI Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2010 
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UCHWAŁA NR XXXIX/194/2009  

RADY GMINY LIPIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2010

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, 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.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) –Rada Gminy Lipie

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 18.881.359,93 zł 

w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 22.830.593,86 zł

§   3 .  1.  Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu

w kwocie 3.949.233,93 zł 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2010 

przychody 4.151.733,93 zł 

rozchody 202.500,00 zł

§ 4. Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.021.014,40 zł  

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 59.800,00 zł 

z czego: 

§ 6. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§ 7. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§  8 .  Wydatki budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010

w kwocie 337.000,00 zł

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia

20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 200.816,38 zł

§   1 0 .  1. Ustala się  plan zadań  inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku w kwocie

8.612.039,48 zł 

z tego: 

§  11 .  1. Ustala się  wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2010 roku ze

środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 4.720.031,69 zł

§   1 2 .  1. Ustala się  plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska 

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   1 5 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) dochody bieżące: 14.434.363,00 zł

b) dochody majątkowe: 4.446.996,93 zł

- jak w Załączniku nr 1.

- jak w Załączniku nr 2.

a) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.218.554,38 zł

w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.068.622,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 3.109.655,38 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.573.277,00 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 337.000,00 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 130.000,00 zł

b) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.612.039,48 zł 

w tym: 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie

8.612.039,48 zł

- jak w Załączniku Nr 2.

- zaciąganych kredytów 3.818.514,40 zł

- wolnych środków, jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikającej z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu

130.719,53 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

1) rezerwę celową na zadania kryzysowe 5.800,00 zł

2) rezerwę ogólną 54.000,00 zł

1) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami 2.020.843,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji 8.700,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

3) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  własnych bieżących gmin realizowanych

z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 189.300,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4;

4) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją

zadań zleconych 5.600,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

5) plan dochodów Gminy w związku z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji

rządowej 3.010,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 90.500,00 zł

2) wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania

narkomani 93.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 5 

- zgodnie z Załącznikiem nr 6 

- zgodnie z Załącznikiem nr 7 

1) z wieloletniego planu inwestycyjnego 6.289.223,48 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 8 

2) na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2010 2.322.816,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 8a

- zgodnie z Załącznikiem nr 9 

- przychody 20.000,00 zł

- wydatki 100.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 10

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na

przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia

i składki od nich naliczane. 

2) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu

budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 800.000,00 zł.

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

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

Przewodniczący Rady 

Gminy Lipie 

Zbigniew Bystrzykowski 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.doc

DOCHODY BUDŻETOWE wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na rok 2010 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.doc

WYDATKI BUDŻETU GMINY wg działów i rozdziałów na rok 2010 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Na rok 2010 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.doc

P L A N F I N A N S O W Y zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 

2010 

Załącznik nr 4a 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik4a.doc

P L A N D O C H O D Ó W podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych

z realizacją zadań zleconych na rok 2010 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.doc

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 

budżetu na 2010 rok na realizację zadań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.doc

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY 

NA 2010 ROK 

Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.doc

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Załącznik nr 8 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.doc

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012 

Załącznik nr 8a 

do Uchwały Nr 

XXXIX/194/2009

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2009 r.
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