
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXV/281/09  

RADY GMINY OLSZTYN  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.

235, art. 237, art. 239 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) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co

następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, w łącznej

kwocie 31.859.382,25 zł, z tego: 

2. Ustala się wydatki, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2 a, w łącznej

kwocie 38.091.774,90 zł, z tego: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1

do niniejszej uchwały.  

4. 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.  

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.232.392,65 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi

z: 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.251.768,52 zł. z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.019.375,87 zł. z następujących tytułów: 

4. Ustala się  limity zobowiązań  do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu

w kwocie 2.000.000 zł. w tym z tytułu: 

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38.100 zł. 
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.000 zł.  na realizację zadań  własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.  

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§   5 .  Ustala się  dochody z tytułu wydania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych
w wysokości 115.000 zł.  oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115.000 zł.  

§ 6. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.  

2. Zaciągania zobowiązań: 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.  

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
z wyłączeniem przeniesień między działami.  

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: 

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) bieżące w kwocie 16.899.218 zł,

b) majątkowe w kwocie 14.960.164,25 zł.

a) bieżące w kwocie 16.573.516 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.518.258,90 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.665.657,07 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.200.000 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

c) wolnych środków w kwocie 460.032,94 zł.

d) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek 25.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 320.297,80 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 699.078,07 zł.

- zaciąganych kredytów 1.000.000 zł.

- zaciąganych pożyczek 1.000.000 zł.

a) na  zac iągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b, 

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz
na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokośc i  o k r eślonej

w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy

i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

Przewodniczący Rady  

 

Janusz Konieczny 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik2.pdf

 

Limity wydatków Gminy Olsztyn na programy i projekty realizowane ze srodków 
pochodzacych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnosci 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik3.pdf

 

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należacym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik4.pdf

 

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 
rok 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik5.pdf

 

Tabela Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik6.pdf

 

Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2010 roku 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik7.pdf

 

Tabela Nr 2a - Zadania inwestycyjne w 2010 roku 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik8.pdf

 

Tabela Nr 3 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2010 
r. 
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXV/281/09  

RADY GMINY OLSZTYN  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.

235, art. 237, art. 239 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) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co

następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, w łącznej

kwocie 31.859.382,25 zł, z tego: 

2. Ustala się wydatki, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2 a, w łącznej

kwocie 38.091.774,90 zł, z tego: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1

do niniejszej uchwały.  

4. 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.  

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.232.392,65 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi

z: 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.251.768,52 zł. z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.019.375,87 zł. z następujących tytułów: 

4. Ustala się  limity zobowiązań  do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu

w kwocie 2.000.000 zł. w tym z tytułu: 

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38.100 zł. 
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.000 zł.  na realizację zadań  własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.  

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§   5 .  Ustala się  dochody z tytułu wydania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych
w wysokości 115.000 zł.  oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115.000 zł.  

§ 6. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.  

2. Zaciągania zobowiązań: 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.  

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
z wyłączeniem przeniesień między działami.  

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: 

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) bieżące w kwocie 16.899.218 zł,

b) majątkowe w kwocie 14.960.164,25 zł.

a) bieżące w kwocie 16.573.516 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.518.258,90 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.665.657,07 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.200.000 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

c) wolnych środków w kwocie 460.032,94 zł.

d) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek 25.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 320.297,80 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 699.078,07 zł.

- zaciąganych kredytów 1.000.000 zł.

- zaciąganych pożyczek 1.000.000 zł.

a) na  zac iągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b, 

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz
na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokośc i  o k r eślonej

w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy

i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

Przewodniczący Rady  

 

Janusz Konieczny 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik2.pdf

 

Limity wydatków Gminy Olsztyn na programy i projekty realizowane ze srodków 
pochodzacych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnosci 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik3.pdf

 

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należacym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik4.pdf

 

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 
rok 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik5.pdf

 

Tabela Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik6.pdf

 

Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2010 roku 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik7.pdf

 

Tabela Nr 2a - Zadania inwestycyjne w 2010 roku 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik8.pdf

 

Tabela Nr 3 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2010 
r. 
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXV/281/09  

RADY GMINY OLSZTYN  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.

235, art. 237, art. 239 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) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co

następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, w łącznej

kwocie 31.859.382,25 zł, z tego: 

2. Ustala się wydatki, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2 a, w łącznej

kwocie 38.091.774,90 zł, z tego: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1

do niniejszej uchwały.  

4. 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.  

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.232.392,65 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi

z: 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.251.768,52 zł. z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.019.375,87 zł. z następujących tytułów: 

4. Ustala się  limity zobowiązań  do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu

w kwocie 2.000.000 zł. w tym z tytułu: 

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38.100 zł. 
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.000 zł.  na realizację zadań  własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.  

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§   5 .  Ustala się  dochody z tytułu wydania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych
w wysokości 115.000 zł.  oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115.000 zł.  

§ 6. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.  

2. Zaciągania zobowiązań: 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.  

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
z wyłączeniem przeniesień między działami.  

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: 

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) bieżące w kwocie 16.899.218 zł,

b) majątkowe w kwocie 14.960.164,25 zł.

a) bieżące w kwocie 16.573.516 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.518.258,90 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.665.657,07 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.200.000 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

c) wolnych środków w kwocie 460.032,94 zł.

d) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek 25.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 320.297,80 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 699.078,07 zł.

- zaciąganych kredytów 1.000.000 zł.

- zaciąganych pożyczek 1.000.000 zł.

a) na  zac iągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b, 

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz
na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokośc i  o k r eślonej

w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy

i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

Przewodniczący Rady  

 

Janusz Konieczny 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik2.pdf

 

Limity wydatków Gminy Olsztyn na programy i projekty realizowane ze srodków 
pochodzacych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnosci 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik3.pdf

 

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należacym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik4.pdf

 

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 
rok 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik5.pdf
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Załącznik nr 6  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik6.pdf

 

Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2010 roku 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik7.pdf

 

Tabela Nr 2a - Zadania inwestycyjne w 2010 roku 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik8.pdf
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXV/281/09  

RADY GMINY OLSZTYN  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.

235, art. 237, art. 239 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) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co

następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, w łącznej

kwocie 31.859.382,25 zł, z tego: 

2. Ustala się wydatki, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2 a, w łącznej

kwocie 38.091.774,90 zł, z tego: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1

do niniejszej uchwały.  

4. 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.  

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.232.392,65 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi

z: 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.251.768,52 zł. z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.019.375,87 zł. z następujących tytułów: 

4. Ustala się  limity zobowiązań  do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu

w kwocie 2.000.000 zł. w tym z tytułu: 

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38.100 zł. 
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.000 zł.  na realizację zadań  własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.  

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§   5 .  Ustala się  dochody z tytułu wydania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych
w wysokości 115.000 zł.  oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115.000 zł.  

§ 6. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.  

2. Zaciągania zobowiązań: 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.  

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
z wyłączeniem przeniesień między działami.  

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: 

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) bieżące w kwocie 16.899.218 zł,

b) majątkowe w kwocie 14.960.164,25 zł.

a) bieżące w kwocie 16.573.516 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.518.258,90 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.665.657,07 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.200.000 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

c) wolnych środków w kwocie 460.032,94 zł.

d) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek 25.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 320.297,80 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 699.078,07 zł.

- zaciąganych kredytów 1.000.000 zł.

- zaciąganych pożyczek 1.000.000 zł.

a) na  zac iągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b, 

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz
na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokośc i  o k r eślonej

w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy

i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

Przewodniczący Rady  

 

Janusz Konieczny 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik2.pdf

 

Limity wydatków Gminy Olsztyn na programy i projekty realizowane ze srodków 
pochodzacych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnosci 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik3.pdf

 

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należacym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik4.pdf

 

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 
rok 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik5.pdf

 

Tabela Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik6.pdf

 

Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2010 roku 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik7.pdf
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Załącznik nr 8  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik8.pdf
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXV/281/09  

RADY GMINY OLSZTYN  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.

235, art. 237, art. 239 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) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co

następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, w łącznej

kwocie 31.859.382,25 zł, z tego: 

2. Ustala się wydatki, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2 a, w łącznej

kwocie 38.091.774,90 zł, z tego: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1

do niniejszej uchwały.  

4. 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.  

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.232.392,65 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi

z: 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.251.768,52 zł. z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.019.375,87 zł. z następujących tytułów: 

4. Ustala się  limity zobowiązań  do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu

w kwocie 2.000.000 zł. w tym z tytułu: 

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38.100 zł. 
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.000 zł.  na realizację zadań  własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.  

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§   5 .  Ustala się  dochody z tytułu wydania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych
w wysokości 115.000 zł.  oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115.000 zł.  

§ 6. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.  

2. Zaciągania zobowiązań: 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.  

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
z wyłączeniem przeniesień między działami.  

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: 

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) bieżące w kwocie 16.899.218 zł,

b) majątkowe w kwocie 14.960.164,25 zł.

a) bieżące w kwocie 16.573.516 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.518.258,90 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.665.657,07 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.200.000 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

c) wolnych środków w kwocie 460.032,94 zł.

d) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek 25.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 320.297,80 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 699.078,07 zł.

- zaciąganych kredytów 1.000.000 zł.

- zaciąganych pożyczek 1.000.000 zł.

a) na  zac iągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b, 

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz
na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokośc i  o k r eślonej

w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy

i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

Przewodniczący Rady  

 

Janusz Konieczny 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik2.pdf

 

Limity wydatków Gminy Olsztyn na programy i projekty realizowane ze srodków 
pochodzacych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnosci 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik3.pdf

 

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należacym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik4.pdf

 

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 
rok 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik5.pdf

 

Tabela Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik6.pdf

 

Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2010 roku 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik7.pdf

 

Tabela Nr 2a - Zadania inwestycyjne w 2010 roku 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik8.pdf

 

Tabela Nr 3 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2010 
r. 
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXV/281/09  

RADY GMINY OLSZTYN  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.

235, art. 237, art. 239 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) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co

następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, w łącznej

kwocie 31.859.382,25 zł, z tego: 

2. Ustala się wydatki, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2 a, w łącznej

kwocie 38.091.774,90 zł, z tego: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1

do niniejszej uchwały.  

4. 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.  

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.232.392,65 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi

z: 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.251.768,52 zł. z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.019.375,87 zł. z następujących tytułów: 

4. Ustala się  limity zobowiązań  do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu

w kwocie 2.000.000 zł. w tym z tytułu: 

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38.100 zł. 
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.000 zł.  na realizację zadań  własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.  

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§   5 .  Ustala się  dochody z tytułu wydania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych
w wysokości 115.000 zł.  oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115.000 zł.  

§ 6. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.  

2. Zaciągania zobowiązań: 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.  

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
z wyłączeniem przeniesień między działami.  

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: 

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) bieżące w kwocie 16.899.218 zł,

b) majątkowe w kwocie 14.960.164,25 zł.

a) bieżące w kwocie 16.573.516 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.518.258,90 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.665.657,07 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.200.000 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

c) wolnych środków w kwocie 460.032,94 zł.

d) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek 25.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 320.297,80 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 699.078,07 zł.

- zaciąganych kredytów 1.000.000 zł.

- zaciąganych pożyczek 1.000.000 zł.

a) na  zac iągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b, 

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz
na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokośc i  o k r eślonej

w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy

i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

Przewodniczący Rady  

 

Janusz Konieczny 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik2.pdf

 

Limity wydatków Gminy Olsztyn na programy i projekty realizowane ze srodków 
pochodzacych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnosci 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik3.pdf

 

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należacym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik4.pdf

 

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 
rok 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik5.pdf

 

Tabela Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik6.pdf

 

Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2010 roku 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik7.pdf

 

Tabela Nr 2a - Zadania inwestycyjne w 2010 roku 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik8.pdf

 

Tabela Nr 3 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2010 
r. 
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXV/281/09  

RADY GMINY OLSZTYN  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.

235, art. 237, art. 239 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) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co

następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, w łącznej

kwocie 31.859.382,25 zł, z tego: 

2. Ustala się wydatki, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2 a, w łącznej

kwocie 38.091.774,90 zł, z tego: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1

do niniejszej uchwały.  

4. 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.  

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.232.392,65 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi

z: 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.251.768,52 zł. z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.019.375,87 zł. z następujących tytułów: 

4. Ustala się  limity zobowiązań  do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu

w kwocie 2.000.000 zł. w tym z tytułu: 

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38.100 zł. 
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.000 zł.  na realizację zadań  własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.  

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§   5 .  Ustala się  dochody z tytułu wydania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych
w wysokości 115.000 zł.  oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115.000 zł.  

§ 6. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.  

2. Zaciągania zobowiązań: 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.  

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
z wyłączeniem przeniesień między działami.  

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: 

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) bieżące w kwocie 16.899.218 zł,

b) majątkowe w kwocie 14.960.164,25 zł.

a) bieżące w kwocie 16.573.516 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.518.258,90 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.665.657,07 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.200.000 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

c) wolnych środków w kwocie 460.032,94 zł.

d) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek 25.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 320.297,80 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 699.078,07 zł.

- zaciąganych kredytów 1.000.000 zł.

- zaciąganych pożyczek 1.000.000 zł.

a) na  zac iągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b, 

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz
na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokośc i  o k r eślonej

w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy

i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

Przewodniczący Rady  

 

Janusz Konieczny 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik2.pdf

 

Limity wydatków Gminy Olsztyn na programy i projekty realizowane ze srodków 
pochodzacych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnosci 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik3.pdf

 

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należacym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik4.pdf

 

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 
rok 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik5.pdf

 

Tabela Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik6.pdf

 

Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2010 roku 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik7.pdf

 

Tabela Nr 2a - Zadania inwestycyjne w 2010 roku 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik8.pdf

 

Tabela Nr 3 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2010 
r. 
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXV/281/09  

RADY GMINY OLSZTYN  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.

235, art. 237, art. 239 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) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co

następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, w łącznej

kwocie 31.859.382,25 zł, z tego: 

2. Ustala się wydatki, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2 a, w łącznej

kwocie 38.091.774,90 zł, z tego: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1

do niniejszej uchwały.  

4. 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.  

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.232.392,65 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi

z: 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.251.768,52 zł. z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.019.375,87 zł. z następujących tytułów: 

4. Ustala się  limity zobowiązań  do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu

w kwocie 2.000.000 zł. w tym z tytułu: 

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38.100 zł. 
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.000 zł.  na realizację zadań  własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.  

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§   5 .  Ustala się  dochody z tytułu wydania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych
w wysokości 115.000 zł.  oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115.000 zł.  

§ 6. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.  

2. Zaciągania zobowiązań: 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.  

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
z wyłączeniem przeniesień między działami.  

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: 

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) bieżące w kwocie 16.899.218 zł,

b) majątkowe w kwocie 14.960.164,25 zł.

a) bieżące w kwocie 16.573.516 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.518.258,90 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.665.657,07 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.200.000 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

c) wolnych środków w kwocie 460.032,94 zł.

d) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek 25.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 320.297,80 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 699.078,07 zł.

- zaciąganych kredytów 1.000.000 zł.

- zaciąganych pożyczek 1.000.000 zł.

a) na  zac iągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b, 

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz
na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokośc i  o k r eślonej

w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy

i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

Przewodniczący Rady  

 

Janusz Konieczny 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik2.pdf

 

Limity wydatków Gminy Olsztyn na programy i projekty realizowane ze srodków 
pochodzacych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnosci 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik3.pdf

 

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należacym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik4.pdf

 

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 
rok 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik5.pdf

 

Tabela Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik6.pdf

 

Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2010 roku 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik7.pdf

 

Tabela Nr 2a - Zadania inwestycyjne w 2010 roku 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik8.pdf

 

Tabela Nr 3 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2010 
r. 

ID: QZNXZ-MTWLZ-DLDUM-MNAMH-OKKSQ. Podpisany. Strona 8 / 11

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Piotr/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/5AD3E2DF-CA39-4A14-9153-DD95368ACEDE/Zalacznik5.pdf


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXV/281/09  

RADY GMINY OLSZTYN  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.

235, art. 237, art. 239 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) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co

następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, w łącznej

kwocie 31.859.382,25 zł, z tego: 

2. Ustala się wydatki, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2 a, w łącznej

kwocie 38.091.774,90 zł, z tego: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1

do niniejszej uchwały.  

4. 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.  

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.232.392,65 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi

z: 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.251.768,52 zł. z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.019.375,87 zł. z następujących tytułów: 

4. Ustala się  limity zobowiązań  do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu

w kwocie 2.000.000 zł. w tym z tytułu: 

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38.100 zł. 
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.000 zł.  na realizację zadań  własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.  

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§   5 .  Ustala się  dochody z tytułu wydania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych
w wysokości 115.000 zł.  oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115.000 zł.  

§ 6. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.  

2. Zaciągania zobowiązań: 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.  

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
z wyłączeniem przeniesień między działami.  

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: 

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) bieżące w kwocie 16.899.218 zł,

b) majątkowe w kwocie 14.960.164,25 zł.

a) bieżące w kwocie 16.573.516 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.518.258,90 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.665.657,07 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.200.000 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

c) wolnych środków w kwocie 460.032,94 zł.

d) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek 25.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 320.297,80 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 699.078,07 zł.

- zaciąganych kredytów 1.000.000 zł.

- zaciąganych pożyczek 1.000.000 zł.

a) na  zac iągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b, 

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz
na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokośc i  o k r eślonej

w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy

i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

Przewodniczący Rady  

 

Janusz Konieczny 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik2.pdf

 

Limity wydatków Gminy Olsztyn na programy i projekty realizowane ze srodków 
pochodzacych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnosci 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik3.pdf

 

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należacym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik4.pdf

 

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 
rok 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik5.pdf

 

Tabela Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik6.pdf

 

Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2010 roku 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik7.pdf

 

Tabela Nr 2a - Zadania inwestycyjne w 2010 roku 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik8.pdf

 

Tabela Nr 3 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2010 
r. 

ID: QZNXZ-MTWLZ-DLDUM-MNAMH-OKKSQ. Podpisany. Strona 9 / 11

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Piotr/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/5AD3E2DF-CA39-4A14-9153-DD95368ACEDE/Zalacznik6.pdf


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXV/281/09  

RADY GMINY OLSZTYN  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.

235, art. 237, art. 239 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) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co

następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, w łącznej

kwocie 31.859.382,25 zł, z tego: 

2. Ustala się wydatki, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2 a, w łącznej

kwocie 38.091.774,90 zł, z tego: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1

do niniejszej uchwały.  

4. 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.  

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.232.392,65 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi

z: 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.251.768,52 zł. z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.019.375,87 zł. z następujących tytułów: 

4. Ustala się  limity zobowiązań  do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu

w kwocie 2.000.000 zł. w tym z tytułu: 

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38.100 zł. 
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.000 zł.  na realizację zadań  własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.  

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§   5 .  Ustala się  dochody z tytułu wydania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych
w wysokości 115.000 zł.  oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115.000 zł.  

§ 6. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.  

2. Zaciągania zobowiązań: 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.  

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
z wyłączeniem przeniesień między działami.  

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: 

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) bieżące w kwocie 16.899.218 zł,

b) majątkowe w kwocie 14.960.164,25 zł.

a) bieżące w kwocie 16.573.516 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.518.258,90 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.665.657,07 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.200.000 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

c) wolnych środków w kwocie 460.032,94 zł.

d) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek 25.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 320.297,80 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 699.078,07 zł.

- zaciąganych kredytów 1.000.000 zł.

- zaciąganych pożyczek 1.000.000 zł.

a) na  zac iągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b, 

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz
na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokośc i  o k r eślonej

w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy

i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

Przewodniczący Rady  

 

Janusz Konieczny 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik2.pdf

 

Limity wydatków Gminy Olsztyn na programy i projekty realizowane ze srodków 
pochodzacych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnosci 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik3.pdf

 

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należacym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik4.pdf

 

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 
rok 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik5.pdf

 

Tabela Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik6.pdf

 

Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2010 roku 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik7.pdf

 

Tabela Nr 2a - Zadania inwestycyjne w 2010 roku 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik8.pdf

 

Tabela Nr 3 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2010 
r. 
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXV/281/09  

RADY GMINY OLSZTYN  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.

235, art. 237, art. 239 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) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co

następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, w łącznej

kwocie 31.859.382,25 zł, z tego: 

2. Ustala się wydatki, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2 a, w łącznej

kwocie 38.091.774,90 zł, z tego: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1

do niniejszej uchwały.  

4. 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.  

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.232.392,65 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi

z: 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.251.768,52 zł. z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.019.375,87 zł. z następujących tytułów: 

4. Ustala się  limity zobowiązań  do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu

w kwocie 2.000.000 zł. w tym z tytułu: 

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38.100 zł. 
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.000 zł.  na realizację zadań  własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.  

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§   5 .  Ustala się  dochody z tytułu wydania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych
w wysokości 115.000 zł.  oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115.000 zł.  

§ 6. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.  

2. Zaciągania zobowiązań: 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.  

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
z wyłączeniem przeniesień między działami.  

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: 

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) bieżące w kwocie 16.899.218 zł,

b) majątkowe w kwocie 14.960.164,25 zł.

a) bieżące w kwocie 16.573.516 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.518.258,90 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.665.657,07 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.200.000 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.566.735,58 zł.

c) wolnych środków w kwocie 460.032,94 zł.

d) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek 25.000 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 320.297,80 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 699.078,07 zł.

- zaciąganych kredytów 1.000.000 zł.

- zaciąganych pożyczek 1.000.000 zł.

a) na  zac iągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b, 

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz
na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokośc i  o k r eślonej

w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy

i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

Przewodniczący Rady  

 

Janusz Konieczny 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik2.pdf

 

Limity wydatków Gminy Olsztyn na programy i projekty realizowane ze srodków 
pochodzacych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnosci 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik3.pdf

 

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należacym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik4.pdf

 

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 
rok 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik5.pdf

 

Tabela Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik6.pdf

 

Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2010 roku 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik7.pdf

 

Tabela Nr 2a - Zadania inwestycyjne w 2010 roku 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Budżetowej na 

rok 2010 Nr XXXV/281/09 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik8.pdf

 

Tabela Nr 3 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2010 
r. 
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