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Uchwała BudŜetowa Gminy śyraków 
na rok 2010 

Nr XXIX/310/09  
Rady Gminy w śyrakowie  

z dnia 29 grudnia 2009 roku 
 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 239, 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. 124.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 
późn. zm.) –  Rada Gminy w śyrakowie  uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 
Ustala się dochody budŜetu na rok 2010 w łącznej kwocie 39.242.070 zł, w tym: 
1) dochody bieŜące:        27.585.618 zł; 
2) dochody majątkowe:   11.656.452 zł; 
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 

 
§ 2. 

Ustala się wydatki budŜetu na rok 2010 w łącznej kwocie 41.306.944 zł, w tym: 
1. Wydatki  bieŜące na łączną kwotę 28.549.087 zł, w szczególności na : 
1) wydatki jednostek budŜetowych w łącznej kwocie 20.397.917 zł, z czego: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 13.687.013 zł; 
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   w kwocie 6.710.904 zł; 

2) dotacje na zadania bieŜące w kwocie 1.610.100 zł; 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.738.270 zł; 
4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 802.800 zł; 
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę  12.757.857 zł, w tym:  

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.757.857 zł; z czego na programy 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 
(pochodzących ze źródeł  zagranicznych w części związanej z realizacja zadań 
gminy w kwocie  9.597.333 zł;  

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 
 

§ 3. 
1. Ustala się planowany deficyt  budŜetu gminy w wysokości 2.064.874 zł, który 

zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.764.874 zł 
i poŜyczki w kwocie 300.000 zł. 

§ 4. 
 

1. Ustala się planowane przychody budŜetu w łącznej kwocie 8.037.332 zł i planowane 
rozchody w łącznej kwocie  5.972.458 zł  

           - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 
2. Ustala się planowane przychody budŜetu z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek 

na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 5.498.474 zł, tj. w kwocie 
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wyŜszej niŜ planowany deficyt budŜetu jako skutek zaplanowania dochodów 
przeznaczonych na spłatę kredytów długoterminowych pomostowych w kwocie 
3.433.600 zł .  

 
 

§ 5. 
 
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąganych na: 

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu w kwocie     
   1.500.000 zł 
 b) finansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 5.498.474 zł 
 c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i     
    kredytów w kwocie 2.538.858 zł 

 
§ 6. 

Tworzy się rezerwę ogólną budŜetu w kwocie 100.000 zł. 
 

§ 7. 
Dochody i wydatki budŜetu obejmują: 
1) Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami w kwocie 4.705.435 zł  i wydatki w kwocie 4.705.435 zł - zgodnie 
z tabelą nr 4. 
2) Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w 
kwocie 79.000 i wydatki budŜetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii w kwocie 79.000 zł, – zgodnie z tabelą nr 5. 

§ 8. 
Ustala się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między 
jednostkami samorządu terytorialnego tj.: 

1. Wydatki na dotację celową do samorządu województwa  na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego na  realizację Projektu "Podkarpacki System e-Administracji 
Publicznej - PSeAP" w kwocie 41.592 zł. 

 
 

§ 9. 
Wydatki budŜetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 10. 
1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 – 
jak załącznik nr 2, 
2. UpowaŜnia się Wójta Gminy śyraków do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 
wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości  6.779.500 zł.  
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§ 11. 
 
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 25.000 
zł i wydatków w wysokości 20.660 zł  jak poniŜej :   
 

Wyszczególnienie Gminny Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej /dz.900-
rozdz.90011/ 

Stan funduszu obrotowego na początek roku 1.000 

PRZYCHODY 25.000 
WYDATKI  20.660 
Stan funduszu obrotowego na koniec roku 5.340 

 
 

§ 12. 
1. Ustala się plan przychodów i wydatków  zakładu budŜetowego : przychody w kwocie           

6.011.950 zł, wydatki w kwocie 5.784.615 zł jak załącznik nr 3. 
2. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w śyrakowie  

w wysokości 1.075.100 zł, tj.: 
1) na pokrycie róŜnicy cen wody w kwocie  398.100 zł, 
2) na pokrycie róŜnicy cen ścieków w kwocie 677.000 zł, 

3.   Ustala się dotacje celową w dziale 400 rozdział 40002 dla Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w śyrakowie  na zadania inwestycyjne w zakresie wykonania przyłączy 
wodociągowo – kanalizacyjnych w kwocie 15.000 zł .   

 
§ 13. 

 UpowaŜnia się Wójta gminy śyraków do: 

1) zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budŜetowego w wysokości do 1.500.000,00 zł, 

2) zaciągania zobowiązań 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 1.000.000,00 zł, 

3) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między 
rozdziałami planu wydatków bieŜących w zakresie środków na uposaŜenia  
i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

4) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między 
rozdziałami  w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje 
 i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich, 

5) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między 
rozdziałami w planie wydatków bieŜących na wydatki majątkowe w zakresie 
wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków 
wieloletnich, 

6) upowaŜnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budŜetowych gminy do 
dokonywania zmian w planie wydatków bieŜących w zakresie środków na realizację 
zadań statutowych jednostki, 
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7) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu gminy, 

8) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 1.000.000 zł.  
 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śyraków. 

§ 15. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 


