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Uchwała Budżetowa 

 Gminy Janowice Wielkie  

Nr XXXIX/167/2010 

z dnia 14.01.2010 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit.c, d i l, pkt.10  ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt.6 w związku  z art. 89 

ust.1 i art.90, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 do art. 237, art. 239, 
art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 

nr 157, poz. 1240), art. 166, 169, 170 i 184 ust.1 pkt.7,8,10 ustawy               
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 

2104 ze zm.) 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 Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 9.721.269 zł , 

z tego : 

a) bieżące w kwocie    9.552.269 zł, 

b) majątkowe w kwocie    169.000 zł, 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.           

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 10.624.602 zł, 

z tego : 

a) bieżące w kwocie    9.003.680 zł, 

b) majątkowe w kwocie 1.620.922 zł, 

   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.  

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012                            

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

1. Ustala się deficyt w wysokości 903.333 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

a) zaciągniętych kredytów w kwocie    683.333 zł, 

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie    220.000 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie  2.099.131 zł, z następujących tytułów: 

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.724.135 zł, 

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie    374.996 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.  

 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie  1.195.798 zł, z następujących tytułów: 

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.040.802 zł, 

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie    154.996 zł, 

zgodnie z załącznikiem  nr 2, 2a do niniejszej uchwały. 
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4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu 

w kwocie 300.000 zł, z tego z tytułu zaciągniętego kredytu 300.000 zł. 

5. Ustala się limity zobowiązań: 

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1 lit. a, b, 

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3                 

lit. a, b, 

6. Prognozę kwoty długu gminy na koniec 2010 roku w wysokości i na lata następne 

przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

1. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości 20.000 zł . 

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 2.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań 

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.                                                                          

 

§ 4 

 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

 

Ustala się plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi  

finansowanych w  załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki                           

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7 

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie              

z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej, zgodnie załączoną do niniejszej uchwały z tabelą nr 3. 

§ 9 

 

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszów 

sołeckich w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 

nr 4. 

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

§ 10 

Upoważnia się Wójta do: 

 

1. zaciągania  kredytów krótkoterminowych  na pokrycie występującego w ciągu roku     

 przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.4 niniejszej 

 uchwały; zaciągnięty kredyt winien być spłacony do dnia 31 grudnia 2010 r., 
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2. zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych              

 w kwocie określonej w § 2 ust. 3  lit. a, b, 

 

3. zaciągania zobowiązań: 

 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy                

i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków 

zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do 

wysokości 5.000.0000 zł, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku 

następnym do kwoty 300.000 zł, 

 

4. przekazania kierownikom  jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do 

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa 

w roku następnym do kwoty 100.000 zł, 

 

5. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków          

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu. 

    

 

§ 11 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 12 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz                  

w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Janowice Wielkie. 

 

 

 

 

 

   PRZEWODNICZĄCY 

                RADY GMINY 

 

 

 

               Jacek Gołębski 


