
Uchwała  BudŜetowa  Gminy  Gzy  na  rok  2010

Nr XXVII/141/09

Rady  Gminy  Gzy

z  dnia 28 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art.217,
art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. -
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy
Gzy uchwala, co następuje

§  1

Dochody w łącznej kwocie  8.740.110,00 zł, w tym:
1) dochody bieŜące w kwocie:  8.428.185,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie:  311.925,00 zł;
zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2

1. Wydatki w łącznej kwocie 10.513.020,00 zł, w tym:
 1)  wydatki bieŜące w kwocie 8.886.380,00 zł;
 2)  wydatki majątkowe w kwocie  1.626.640,00 zł;
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budŜetu obejmują plan wydatków bieŜących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej
     uchwały.
3. Wydatki  budŜetu  obejmują  plan  wydatków  majątkowych  zgodnie  z  załącznikiem nr  2b  do
     niniejszej uchwały.

§  3

1. RóŜnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budŜetu w kwocie  1.772.910,00 zł,
     który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  kredyty w kwocie 1.600.000,00 zł;
2)  wolnych  środków  jako  nadwyŜki  środków  pienięŜnych  na  rachunku  bieŜącym  budŜetu
   gminy,  wynikających  z  rozliczeń  wyemitowanych  papierów wartościowych,  kredytów i
      poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 172.910,00 zł.

2.  Przychody  budŜetu  w  wysokości  819.104,00  zł  (kredyty  450.000,00  zł,  wolne  środki   
   369.104,00  zł)  przeznacza  się  na  rozchody  w  wysokości  819.104,00  zł  (spłata  wcześniej
      zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 819.104,00 zł).
3.  Przychody  budŜetu  w  wysokości  2.592.014,00  zł,  rozchody  w  wysokości  819.104,00  zł,
      zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.



§  4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciągniętych na:
1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 600.000,00 zł;
2)  sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 2.015.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów
     w kwocie 566.000,00 zł.

§  5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa w wysokości 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

 

§  6

1.  Dochody i  wydatki  związane z realizacją  zadań  z  zakresu administracji  rządowej  i  innych  
     zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
      między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej   
      uchwały.

§  7

1.  Ustala  się  dochody  z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaŜ  napojów alkoholowych  oraz
   wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i  rozwiązywania
     problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2.  Ustala się  wydatki  na realizację  zadań  określonych w gminnym programie przeciwdziałania
     narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

§  8

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach, zgodnie z załącznikiem nr 8 do
niniejszej uchwały. 

§  9

1. Wydatki budŜetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę
    209.855,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 209.855,00 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje
    przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji
    poszczególnych przedsięwzięć.

§  10

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

1) przychody  3.600,00 zł;
2) wydatki  13.600,00 zł;

       zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów
       i  wydatków na 2010r.



§  11

1. Wydatki budŜetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami
     inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2.  Limity  wydatków  na  wieloletnie  programy  inwestycyjne  w  latach  2010  –  2012  zgodnie  
     z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§  12

1. UpowaŜnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego  
     deficytu budŜetu do wysokości 600.000,00 zł;
2) zaciągania zobowiązań: 
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej
       w załączniku nr 12,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia  
       ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę               
       671.500,00 zł;
3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania      
    zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla       
    zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach 
    kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b;
4) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§  13

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata
następne.

§  14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

§  15

Uchwała  wchodzi  w  Ŝycie  z  dniem  1  stycznia  2010  roku  i  podlega  publikacji  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 


