
UCHWAŁA NR XXXIII/267/09  

RADY GMINY JELEŚNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie: budżetu Gminy Jeleśnia na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.), art. 165, art. 166, art. 173, 

art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn.zm.) Rada Gminy w Jeleśni

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 35 354 947 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 35 986 530 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 2. 

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 15. 

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 631 583 zł zostanie pokryty przychodami: 

§ 4. Ustala się: 

§ 5. Ustala się: 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 858 855 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy w kwocie 604 800zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych w kwocie 30 450 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

§ 6. Ustala się: 

§ 7. Ustala się: 

§ 8. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji : 

1. przedmiotowych 

2. podmiotowych: 

3. dotacji celowych: 

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12. 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego pn. Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, zgodnie z załącznikiem Nr 13. 

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych na: 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat 

pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 14. 

§ 14. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 

sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały. 

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do: 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

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

roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

a) bieżące w kwocie 30 408 277 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 946 670zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

a) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15 692 091zł,

- dotacje kwotę 2 291 097 zł,

- wydatki na obsługę długu gminy kwotę 450 000 zł,

- wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez gminę kwotę 1 135 782zł; 

b) wydatki majątkowe kwotę 5 741 685zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

a) z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 116 820 zł

b) z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 514 763 zł

a) przychody budżetu w kwocie 2 365 453,30 zł, z następujących tytułów: 

- z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 116 820 zł

- z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 2 248 633,30 zł

b) rozchody budżetu w kwocie 1 733 870,30 zł, z następujących tytułów: 

- z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 253 870,30 zł

- z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 1 480 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 

a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280 000 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 8, 

b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 280 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

a) wydatki majątkowe w kwocie łącznej 5 741 685zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Jeleśnia, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

a) udzielanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z tytułu: dopłat do 1 km odśnieżania dróg gminnych 
( 400 000 zł) oraz dopłat do 1 tony przekazanych odpadów stałych na składowisko śmieci ( 374 500 zł) w łącznej
wysokości 774 500 zł 

a) dla instytucji kultury w kwocie 630 000 zł,

b) dla działających na terenie gminy szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby nie należące do sektora finansów 
publicznych – w kwocie 402 297zł, 

a) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego 
w kwocie 195 000 zł, 

b) na sfinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 140 000 zł, 

c) dla Izby Rolniczej w wysokości 2 400 zł,

d) na sfinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty i nie należące do sektora finansów 
publicznych - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej w kwocie 341 900 zł 

e) przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

- współfinansowanie wykonania dróg powiatowych z terenu Gminy w łącznej kwocie 100 000 zł,

- współfinansowanie zadania pn. Zintegrowany System Wspomagania zarządzaniem a administracji publicznej 
w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji w kwocie 20 428 zł, 

f) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup samochodu bojowego dla OSP w Krzyżowej w kwocie 
200 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

a) ogólną w wysokości 200 000 zł,

b) celową w wysokości 684 889 zł z przeznaczeniem na: 

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000 zł,

- wydatki remontowe i awarie w placówkach oświatowych w wysokości 136 150 zł,

- planowane odprawy emerytalne i podwyżki dla pracowników oświatowy w wysokości 329 170 zł,

- środki własne na złożone wnioski w ramach Rządowego Programu "radosna szkoła" w w wysokości 154 569 
zł. 

1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 631 583 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 733 870,30 
zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego 
deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze 
środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające 
z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 10 i 15, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach 
niż bank prowadzący obsługę budżetu, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki 
w granicach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia 
i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych. 

Przewodniczący Rady 

Tadeusz Brańka 
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UCHWAŁA NR XXXIII/267/09  

RADY GMINY JELEŚNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie: budżetu Gminy Jeleśnia na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.), art. 165, art. 166, art. 173, 

art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn.zm.) Rada Gminy w Jeleśni

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 35 354 947 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 35 986 530 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 2. 

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 15. 

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 631 583 zł zostanie pokryty przychodami: 

§ 4. Ustala się: 

§ 5. Ustala się: 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 858 855 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy w kwocie 604 800zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych w kwocie 30 450 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

§ 6. Ustala się: 

§ 7. Ustala się: 

§ 8. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji : 

1. przedmiotowych 

2. podmiotowych: 

3. dotacji celowych: 

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12. 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego pn. Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, zgodnie z załącznikiem Nr 13. 

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych na: 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat 

pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 14. 

§ 14. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 

sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały. 

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do: 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

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

roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

a) bieżące w kwocie 30 408 277 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 946 670zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

a) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15 692 091zł,

- dotacje kwotę 2 291 097 zł,

- wydatki na obsługę długu gminy kwotę 450 000 zł,

- wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez gminę kwotę 1 135 782zł; 

b) wydatki majątkowe kwotę 5 741 685zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

a) z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 116 820 zł

b) z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 514 763 zł

a) przychody budżetu w kwocie 2 365 453,30 zł, z następujących tytułów: 

- z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 116 820 zł

- z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 2 248 633,30 zł

b) rozchody budżetu w kwocie 1 733 870,30 zł, z następujących tytułów: 

- z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 253 870,30 zł

- z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 1 480 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 

a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280 000 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 8, 

b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 280 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

a) wydatki majątkowe w kwocie łącznej 5 741 685zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Jeleśnia, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

a) udzielanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z tytułu: dopłat do 1 km odśnieżania dróg gminnych 
( 400 000 zł) oraz dopłat do 1 tony przekazanych odpadów stałych na składowisko śmieci ( 374 500 zł) w łącznej
wysokości 774 500 zł 

a) dla instytucji kultury w kwocie 630 000 zł,

b) dla działających na terenie gminy szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby nie należące do sektora finansów 
publicznych – w kwocie 402 297zł, 

a) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego 
w kwocie 195 000 zł, 

b) na sfinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 140 000 zł, 

c) dla Izby Rolniczej w wysokości 2 400 zł,

d) na sfinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty i nie należące do sektora finansów 
publicznych - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej w kwocie 341 900 zł 

e) przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

- współfinansowanie wykonania dróg powiatowych z terenu Gminy w łącznej kwocie 100 000 zł,

- współfinansowanie zadania pn. Zintegrowany System Wspomagania zarządzaniem a administracji publicznej 
w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji w kwocie 20 428 zł, 

f) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup samochodu bojowego dla OSP w Krzyżowej w kwocie 
200 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

a) ogólną w wysokości 200 000 zł,

b) celową w wysokości 684 889 zł z przeznaczeniem na: 

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000 zł,

- wydatki remontowe i awarie w placówkach oświatowych w wysokości 136 150 zł,

- planowane odprawy emerytalne i podwyżki dla pracowników oświatowy w wysokości 329 170 zł,

- środki własne na złożone wnioski w ramach Rządowego Programu "radosna szkoła" w w wysokości 154 569 
zł. 

1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 631 583 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 733 870,30 
zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego 
deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze 
środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające 
z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 10 i 15, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach 
niż bank prowadzący obsługę budżetu, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki 
w granicach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia 
i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych. 

Przewodniczący Rady 

Tadeusz Brańka 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIII/267/09

Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.xls

Załączniki do uchwały budżetowej od 1 do 16 

ID: OBJTY-TQWRV-IJHCU-YNLHR-KIXCV. Podpisany. Strona 2 / 4



UCHWAŁA NR XXXIII/267/09  

RADY GMINY JELEŚNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie: budżetu Gminy Jeleśnia na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.), art. 165, art. 166, art. 173, 

art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn.zm.) Rada Gminy w Jeleśni

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 35 354 947 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 35 986 530 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 2. 

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 15. 

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 631 583 zł zostanie pokryty przychodami: 

§ 4. Ustala się: 

§ 5. Ustala się: 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 858 855 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy w kwocie 604 800zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych w kwocie 30 450 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

§ 6. Ustala się: 

§ 7. Ustala się: 

§ 8. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji : 

1. przedmiotowych 

2. podmiotowych: 

3. dotacji celowych: 

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12. 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego pn. Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, zgodnie z załącznikiem Nr 13. 

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych na: 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat 

pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 14. 

§ 14. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 

sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały. 

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do: 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

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

roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

a) bieżące w kwocie 30 408 277 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 946 670zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

a) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15 692 091zł,

- dotacje kwotę 2 291 097 zł,

- wydatki na obsługę długu gminy kwotę 450 000 zł,

- wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez gminę kwotę 1 135 782zł; 

b) wydatki majątkowe kwotę 5 741 685zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

a) z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 116 820 zł

b) z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 514 763 zł

a) przychody budżetu w kwocie 2 365 453,30 zł, z następujących tytułów: 

- z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 116 820 zł

- z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 2 248 633,30 zł

b) rozchody budżetu w kwocie 1 733 870,30 zł, z następujących tytułów: 

- z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 253 870,30 zł

- z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 1 480 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 

a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280 000 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 8, 

b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 280 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

a) wydatki majątkowe w kwocie łącznej 5 741 685zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Jeleśnia, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

a) udzielanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z tytułu: dopłat do 1 km odśnieżania dróg gminnych 
( 400 000 zł) oraz dopłat do 1 tony przekazanych odpadów stałych na składowisko śmieci ( 374 500 zł) w łącznej
wysokości 774 500 zł 

a) dla instytucji kultury w kwocie 630 000 zł,

b) dla działających na terenie gminy szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby nie należące do sektora finansów 
publicznych – w kwocie 402 297zł, 

a) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego 
w kwocie 195 000 zł, 

b) na sfinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 140 000 zł, 

c) dla Izby Rolniczej w wysokości 2 400 zł,

d) na sfinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty i nie należące do sektora finansów 
publicznych - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej w kwocie 341 900 zł 

e) przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

- współfinansowanie wykonania dróg powiatowych z terenu Gminy w łącznej kwocie 100 000 zł,

- współfinansowanie zadania pn. Zintegrowany System Wspomagania zarządzaniem a administracji publicznej 
w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji w kwocie 20 428 zł, 

f) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup samochodu bojowego dla OSP w Krzyżowej w kwocie 
200 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

a) ogólną w wysokości 200 000 zł,

b) celową w wysokości 684 889 zł z przeznaczeniem na: 

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000 zł,

- wydatki remontowe i awarie w placówkach oświatowych w wysokości 136 150 zł,

- planowane odprawy emerytalne i podwyżki dla pracowników oświatowy w wysokości 329 170 zł,

- środki własne na złożone wnioski w ramach Rządowego Programu "radosna szkoła" w w wysokości 154 569 
zł. 

1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 631 583 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 733 870,30 
zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego 
deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze 
środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające 
z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 10 i 15, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach 
niż bank prowadzący obsługę budżetu, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki 
w granicach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia 
i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych. 

Przewodniczący Rady 

Tadeusz Brańka 
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UCHWAŁA NR XXXIII/267/09  

RADY GMINY JELEŚNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie: budżetu Gminy Jeleśnia na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.), art. 165, art. 166, art. 173, 

art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn.zm.) Rada Gminy w Jeleśni

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 35 354 947 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 35 986 530 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 2. 

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 15. 

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 631 583 zł zostanie pokryty przychodami: 

§ 4. Ustala się: 

§ 5. Ustala się: 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 858 855 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy w kwocie 604 800zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych w kwocie 30 450 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

§ 6. Ustala się: 

§ 7. Ustala się: 

§ 8. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji : 

1. przedmiotowych 

2. podmiotowych: 

3. dotacji celowych: 

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12. 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego pn. Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, zgodnie z załącznikiem Nr 13. 

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych na: 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat 

pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 14. 

§ 14. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 

sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały. 

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do: 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

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

roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

a) bieżące w kwocie 30 408 277 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 946 670zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

a) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15 692 091zł,

- dotacje kwotę 2 291 097 zł,

- wydatki na obsługę długu gminy kwotę 450 000 zł,

- wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez gminę kwotę 1 135 782zł; 

b) wydatki majątkowe kwotę 5 741 685zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

a) z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 116 820 zł

b) z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 514 763 zł

a) przychody budżetu w kwocie 2 365 453,30 zł, z następujących tytułów: 

- z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 116 820 zł

- z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 2 248 633,30 zł

b) rozchody budżetu w kwocie 1 733 870,30 zł, z następujących tytułów: 

- z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 253 870,30 zł

- z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 1 480 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 

a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280 000 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 8, 

b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 280 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

a) wydatki majątkowe w kwocie łącznej 5 741 685zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Jeleśnia, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

a) udzielanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z tytułu: dopłat do 1 km odśnieżania dróg gminnych 
( 400 000 zł) oraz dopłat do 1 tony przekazanych odpadów stałych na składowisko śmieci ( 374 500 zł) w łącznej
wysokości 774 500 zł 

a) dla instytucji kultury w kwocie 630 000 zł,

b) dla działających na terenie gminy szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby nie należące do sektora finansów 
publicznych – w kwocie 402 297zł, 

a) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego 
w kwocie 195 000 zł, 

b) na sfinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 140 000 zł, 

c) dla Izby Rolniczej w wysokości 2 400 zł,

d) na sfinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty i nie należące do sektora finansów 
publicznych - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej w kwocie 341 900 zł 

e) przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

- współfinansowanie wykonania dróg powiatowych z terenu Gminy w łącznej kwocie 100 000 zł,

- współfinansowanie zadania pn. Zintegrowany System Wspomagania zarządzaniem a administracji publicznej 
w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji w kwocie 20 428 zł, 

f) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup samochodu bojowego dla OSP w Krzyżowej w kwocie 
200 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

a) ogólną w wysokości 200 000 zł,

b) celową w wysokości 684 889 zł z przeznaczeniem na: 

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000 zł,

- wydatki remontowe i awarie w placówkach oświatowych w wysokości 136 150 zł,

- planowane odprawy emerytalne i podwyżki dla pracowników oświatowy w wysokości 329 170 zł,

- środki własne na złożone wnioski w ramach Rządowego Programu "radosna szkoła" w w wysokości 154 569 
zł. 

1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 631 583 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 733 870,30 
zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego 
deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze 
środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające 
z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 10 i 15, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach 
niż bank prowadzący obsługę budżetu, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki 
w granicach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia 
i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych. 

Przewodniczący Rady 

Tadeusz Brańka 
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