
UCHWAŁA NR NR 185 / XXXII /2009  

RADY GMINY POPÓW  

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu gminy na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.783.869 zł zgodnie z tabelą nr 1.  

§ 2. Ustala się bieżące wydatki budżetu gminy w wysokości 13.534.289 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 

majątkowe zgodnie z tabelą nr 2a w wysokości 8.809.292 zł.  

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4.559.712 zł który zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki na 

rynku krajowym.  

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 167.000 zł  

§ 5. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

w wysokości 3.000 zł  

§ 6. Ustala się kwoty dotacji z budżetu Gminy Popów zgodnie z załącznikiem nr 1  

§ 7. 1. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych w wysokości: 

- dochody 1.726.020 zł 

- wydatki 1.726.020 zł zgodnie z tabelą nr 3  

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego do odprowadzenia w wysokości 18.200 zł zgodnie z tabelą nr 3  

3. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących 

- dochody 122.800 zł 

- wydatki 122.800 zł zgodnie z tabelą nr 3  

4. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej  

- dochody 1.000 zł  

- wydatki 1.000 zł zgodnie z tabelą nr 3  

§ 8. Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 4  

§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 

100.000 zł  

Ustala się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii 100.000 zł  

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

przychody 374.800 zł  

- wydatki 374.800 zł zgodnie z tabelą nr 5  

§ 11. Ustala się limit pożyczek i kredytów do zaciągnięcia w wysokości do 5.584.712 zł w tym: 

- kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości do 500.000 zł  

- pożyczek długoterminowych na pokrycie deficytu budżetowego 4.559.712 zł  

- na spłatę rat zaciągniętych pożyczek 525.000 zł  

§ 12. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego : 

- przychody 5.084.712 zł 

- rozchody 525.000 zł zgodnie z tabelą Nr 6  

§ 13. Ustala się limit wydatków na programy wieloletnie zgodnie z tabelą nr 7  

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

- zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do 500.000 zł. na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku

budżetowego  

- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach  

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program inwestycyjny zgodnie 

z tabelą nr 7.  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Józef Macherzyński 
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