
UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 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 Miejska w Koniecpolu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 25.986.410 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

§ 3.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. w kwocie 3.200.000 zł, z czego:  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

§ 6.  

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

§ 7.  

Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

§ 8.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 10.  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

§ 11.  

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w łącznej kwocie 126.580,49 zł – w tym ze środków

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - 126.580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

§ 14.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

§ 15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 20.710.487 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.275.923 zł

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 27.686.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.718.235 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.156.522 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.950.549 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.205.973 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 771.400 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.336.627 zł

d) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 78.798 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 374.888 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.968.175 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.968.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). z czego:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.055.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów 

2) Ustala się (zgodnie z załącznikiem nr 5): 

a) przychody budżetu w wysokości 3.956.400 zł,

b) rozchody w wysokości 2.256.400 zł.

1) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

- ogólną w wysokości - 140.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3.486.000 zł, wydatki – 3.486.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 1.333.400 zł w tym: 

a) dotacje przedmiotowe na dopłaty do ścieków 133.400 zł

b) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup środka transportu do przewozu odpadów w Koniecpolu - 200.000 zł

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m.

Aleksandrów, Michałów - 1.000.000 zł 

1) przychody - 110.000 zł,

2) 1)wydatki - 110.000 zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych,

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

kwotę 4.000.000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków tj. dokonywania zmian łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz do 

dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego z wyłączeniem zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym oraz 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.  

Załącznik nr 3a  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W 2010 ROKU  

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.  

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

DOTACJE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

Załącznik nr 10  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KONIECPOL NA 2010 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO

2009 R. O FUNDUSZU SOŁECKIM  

Załącznik nr 11  

do uchwały Nr XXXIII/227/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.
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