
UCHWAŁA NR XXXVI/275/09  

RADY GMINY PORĄBKA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2010 ROK 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 l it. „d”  oraz pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym /Dz.U.Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.art.211,212,214,215,217,218,221 ust.1, 222

ust.1,2,3, 235, 236,237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz.1240/

RADA GMINY PORĄBKA u c h w a l a , co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32.750.774,52 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 33.914.552,43 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się   ł ącznie na: 2.1 Wydatki bieżące kwotę  w wysokości

31.010.528,61 zł w szczególności na: 

§ 3. Kwoty dochodów określonych w §1 i wydatków określonych w § 2 obejmują: 

1. Dotacje i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych

gminie ustawami w wysokości 3.099.065,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.  

2. Dotacje i wydatki związane z realizacją  własnych zadań  bieżących gmin w wysokości 488.800,00 zł  - zgodnie

z załącznikiem nr 4.  

3. Dotacje otrzymane i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  /umów/ z organami

administracji rządowej w wysokości 400,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.  

4. Dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  /umów/ między j.s.t. w wysokości

70.000,00, oraz wydatki w wysokości 52.900,00 - zgodnie z załącznikiem nr 6.  

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości 300.000,00

zł  i wydatki na realizację  zadań  określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w wysokości 294.000,00 zł  oraz na realizację  zadań  określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości 6.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 5. 1. Przychody ogółem wynoszą 2.316.401,91 zł w tym: 

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.152.624,00 zł, w tym: 

3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.163.777,91 zł sfinansowany będzie z zaciągniętego kredytu.  

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 10.  

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie

z załącznikiem nr 11.  

§ 7. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 22.700,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.  

§ 8. Tworzy się rezerwy: 

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa

się na kwotę 19.650.464,71 zł, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2010 – 1.000.000,00 zł.

Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki - 3.200.000,00 zł.  Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w 2010 r.

- 2.000.000,00 zł.  

§ 10. Środki przekazane przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy stanowią  wznowienie w zakresie wydatków

poniesionych na zatrudnianie pracowników do robót publicznych i interwencyjnych oraz wypła t  żołdów dla osób

odbywających zastępczą służbę wojskową.  

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do : 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego niedoboru do

wysokości 1.000.000,00 zł.  

2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań,  których termin płatności następować  będzie po upływie roku budżetowego

a wymagalne są ze względu na ciągłość realizacji zadań i bieżącego funkcjonowania gminy.  

3. Zaciągania zobowiązań na realizację zadań współfinansowanych ze środków strukturalnych i funduszy spójności.  

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

zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy.  

5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku, niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy.  

6. Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia

2010 r. . 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.  

1) dochody bieżące w wysokości 32.412.387,60 zł, w szczególności: 

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodząc e  z e  źródeł  zagranicznych

niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione - 249.294,60 zł. 

2) dochody majątkowe w wysokości 338.386,92 zł, w szczególności: 

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

Europejskiego porozumienia o Wolnym handlu /EFTA/ oraz inne pochodząc e  z e  źródeł  zagranicznych

niepodlegające zwrotowi - 298.386,92 zł. 

1) wydatki jednostek budżetowych 22.929.769,57 zł w tym na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.283.174,52 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.721.634,57 zł

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.257.900,00 - zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.360.762,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające

zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez pańs twa  członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - zgodnie z załącznikiem nr 9. 

5) wydatki na obsługę  długu kwotę  83.000,00 zł  2.2. Wydatki majątkowe kwotę  w wysokości 2.904.023,82 zł

w szczególności na: 1) inwestycje 2.889.123,82 zł  a) programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł  zagranicznych niepodlegające

zwrotowi - 1.540.123,82 zł - zgodnie z załącznikami nr 7 i 9 

1) z innych rozliczeń krajowych- 

a) pozostałość środków z zaciągniętego kredytu - 242.263,91 zł

b) z programu „Uczeń na Wsi” - 74.138,00 zł

2) z planowanych do zaciągnięcia w 2010 r. kredytów - 2.000.000,00 zł

1) spłata zaciągniętych pożyczek 852.624,00 zł

2) spłata zaciągniętych kredytów 300.000,00 zł

1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł ,

2) celową  - do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł  - na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

w kwocie 2.000,00 zł 

Przewodniczący Rady  

 

Grzegorz Zontek 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVI/275/09 

Rady Gminy Porąbka 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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UCHWAŁA NR XXXVI/275/09  

RADY GMINY PORĄBKA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2010 ROK 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 l it. „d”  oraz pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym /Dz.U.Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.art.211,212,214,215,217,218,221 ust.1, 222

ust.1,2,3, 235, 236,237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz.1240/

RADA GMINY PORĄBKA u c h w a l a , co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32.750.774,52 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 33.914.552,43 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się   ł ącznie na: 2.1 Wydatki bieżące kwotę  w wysokości

31.010.528,61 zł w szczególności na: 

§ 3. Kwoty dochodów określonych w §1 i wydatków określonych w § 2 obejmują: 

1. Dotacje i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych

gminie ustawami w wysokości 3.099.065,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.  

2. Dotacje i wydatki związane z realizacją  własnych zadań  bieżących gmin w wysokości 488.800,00 zł  - zgodnie

z załącznikiem nr 4.  

3. Dotacje otrzymane i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  /umów/ z organami

administracji rządowej w wysokości 400,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.  

4. Dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  /umów/ między j.s.t. w wysokości

70.000,00, oraz wydatki w wysokości 52.900,00 - zgodnie z załącznikiem nr 6.  

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości 300.000,00

zł  i wydatki na realizację  zadań  określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w wysokości 294.000,00 zł  oraz na realizację  zadań  określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości 6.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 5. 1. Przychody ogółem wynoszą 2.316.401,91 zł w tym: 

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.152.624,00 zł, w tym: 

3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.163.777,91 zł sfinansowany będzie z zaciągniętego kredytu.  

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 10.  

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie

z załącznikiem nr 11.  

§ 7. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 22.700,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.  

§ 8. Tworzy się rezerwy: 

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa

się na kwotę 19.650.464,71 zł, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2010 – 1.000.000,00 zł.

Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki - 3.200.000,00 zł.  Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w 2010 r.

- 2.000.000,00 zł.  

§ 10. Środki przekazane przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy stanowią  wznowienie w zakresie wydatków

poniesionych na zatrudnianie pracowników do robót publicznych i interwencyjnych oraz wypła t  żołdów dla osób

odbywających zastępczą służbę wojskową.  

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do : 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego niedoboru do

wysokości 1.000.000,00 zł.  

2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań,  których termin płatności następować  będzie po upływie roku budżetowego

a wymagalne są ze względu na ciągłość realizacji zadań i bieżącego funkcjonowania gminy.  

3. Zaciągania zobowiązań na realizację zadań współfinansowanych ze środków strukturalnych i funduszy spójności.  

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

zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy.  

5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku, niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy.  

6. Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia

2010 r. . 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.  

1) dochody bieżące w wysokości 32.412.387,60 zł, w szczególności: 

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodząc e  z e  źródeł  zagranicznych

niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione - 249.294,60 zł. 

2) dochody majątkowe w wysokości 338.386,92 zł, w szczególności: 

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

Europejskiego porozumienia o Wolnym handlu /EFTA/ oraz inne pochodząc e  z e  źródeł  zagranicznych

niepodlegające zwrotowi - 298.386,92 zł. 

1) wydatki jednostek budżetowych 22.929.769,57 zł w tym na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.283.174,52 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.721.634,57 zł

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.257.900,00 - zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.360.762,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające

zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez pańs twa  członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - zgodnie z załącznikiem nr 9. 

5) wydatki na obsługę  długu kwotę  83.000,00 zł  2.2. Wydatki majątkowe kwotę  w wysokości 2.904.023,82 zł

w szczególności na: 1) inwestycje 2.889.123,82 zł  a) programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł  zagranicznych niepodlegające

zwrotowi - 1.540.123,82 zł - zgodnie z załącznikami nr 7 i 9 

1) z innych rozliczeń krajowych- 

a) pozostałość środków z zaciągniętego kredytu - 242.263,91 zł

b) z programu „Uczeń na Wsi” - 74.138,00 zł

2) z planowanych do zaciągnięcia w 2010 r. kredytów - 2.000.000,00 zł

1) spłata zaciągniętych pożyczek 852.624,00 zł

2) spłata zaciągniętych kredytów 300.000,00 zł

1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł ,

2) celową  - do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł  - na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

w kwocie 2.000,00 zł 

Przewodniczący Rady  

 

Grzegorz Zontek 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVI/275/09 

Rady Gminy Porąbka 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

Zalacznik1.pdf

 

załącznik1-8i10-12 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XXXVI/275/09 

Rady Gminy Porąbka 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

Zalacznik2.pdf

 

załącznik 9 

ID: HWMXA-IWOBV-IOFMI-ULOJF-ZWAFH. Podpisany. Strona 2 / 3



UCHWAŁA NR XXXVI/275/09  

RADY GMINY PORĄBKA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2010 ROK 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 l it. „d”  oraz pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym /Dz.U.Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.art.211,212,214,215,217,218,221 ust.1, 222

ust.1,2,3, 235, 236,237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz.1240/

RADA GMINY PORĄBKA u c h w a l a , co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32.750.774,52 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 33.914.552,43 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się   ł ącznie na: 2.1 Wydatki bieżące kwotę  w wysokości

31.010.528,61 zł w szczególności na: 

§ 3. Kwoty dochodów określonych w §1 i wydatków określonych w § 2 obejmują: 

1. Dotacje i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych

gminie ustawami w wysokości 3.099.065,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.  

2. Dotacje i wydatki związane z realizacją  własnych zadań  bieżących gmin w wysokości 488.800,00 zł  - zgodnie

z załącznikiem nr 4.  

3. Dotacje otrzymane i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  /umów/ z organami

administracji rządowej w wysokości 400,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.  

4. Dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  /umów/ między j.s.t. w wysokości

70.000,00, oraz wydatki w wysokości 52.900,00 - zgodnie z załącznikiem nr 6.  

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości 300.000,00

zł  i wydatki na realizację  zadań  określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w wysokości 294.000,00 zł  oraz na realizację  zadań  określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości 6.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 5. 1. Przychody ogółem wynoszą 2.316.401,91 zł w tym: 

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.152.624,00 zł, w tym: 

3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.163.777,91 zł sfinansowany będzie z zaciągniętego kredytu.  

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 10.  

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie

z załącznikiem nr 11.  

§ 7. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 22.700,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.  

§ 8. Tworzy się rezerwy: 

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa

się na kwotę 19.650.464,71 zł, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2010 – 1.000.000,00 zł.

Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki - 3.200.000,00 zł.  Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w 2010 r.

- 2.000.000,00 zł.  

§ 10. Środki przekazane przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy stanowią  wznowienie w zakresie wydatków

poniesionych na zatrudnianie pracowników do robót publicznych i interwencyjnych oraz wypła t  żołdów dla osób

odbywających zastępczą służbę wojskową.  

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do : 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego niedoboru do

wysokości 1.000.000,00 zł.  

2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań,  których termin płatności następować  będzie po upływie roku budżetowego

a wymagalne są ze względu na ciągłość realizacji zadań i bieżącego funkcjonowania gminy.  

3. Zaciągania zobowiązań na realizację zadań współfinansowanych ze środków strukturalnych i funduszy spójności.  

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

zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy.  

5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku, niż  bank prowadzący obsługę  budżetu

gminy.  

6. Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia

2010 r. . 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.  

1) dochody bieżące w wysokości 32.412.387,60 zł, w szczególności: 

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodząc e  z e  źródeł  zagranicznych

niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione - 249.294,60 zł. 

2) dochody majątkowe w wysokości 338.386,92 zł, w szczególności: 

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

Europejskiego porozumienia o Wolnym handlu /EFTA/ oraz inne pochodząc e  z e  źródeł  zagranicznych

niepodlegające zwrotowi - 298.386,92 zł. 

1) wydatki jednostek budżetowych 22.929.769,57 zł w tym na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.283.174,52 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.721.634,57 zł

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.257.900,00 - zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.360.762,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające

zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez pańs twa  członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - zgodnie z załącznikiem nr 9. 

5) wydatki na obsługę  długu kwotę  83.000,00 zł  2.2. Wydatki majątkowe kwotę  w wysokości 2.904.023,82 zł

w szczególności na: 1) inwestycje 2.889.123,82 zł  a) programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł  zagranicznych niepodlegające

zwrotowi - 1.540.123,82 zł - zgodnie z załącznikami nr 7 i 9 

1) z innych rozliczeń krajowych- 

a) pozostałość środków z zaciągniętego kredytu - 242.263,91 zł

b) z programu „Uczeń na Wsi” - 74.138,00 zł

2) z planowanych do zaciągnięcia w 2010 r. kredytów - 2.000.000,00 zł

1) spłata zaciągniętych pożyczek 852.624,00 zł

2) spłata zaciągniętych kredytów 300.000,00 zł

1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł ,

2) celową  - do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł  - na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

w kwocie 2.000,00 zł 

Przewodniczący Rady  
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