
UCHWAŁA NR XL/166/2010  

RADY GMINY OPORÓW  

z dnia 30 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.

1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.

1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.

1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust.

3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.

1240) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Oporów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Oporów na 2010 rok.  

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 5.939.988,14 zł, zgodnie z tabelą  

Nr 1, w tym: 

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 6.435.354,32 zł, zgodnie z tabelą Nr 3,

w tym: 

§  5 .  Ustala się  wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2010,

zgodnie z tabelą Nr 4.  

§ 6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2013, zgodnie z tabelą Nr 5.  

§  7 .  W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się  wydatki na finansowanie zadań

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 711.741,00 zł, zgodnie z tabelą  

Nr 6.  

§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do

budżetu państwa w kwocie 9.961,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.  

§   9 .  Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z tabelą Nr 8.  

§ 10. 

§ 11. Ustala się  przychody budżetu w łącznej wysokości 1.050.000,00 zł i rozchody budżetu

w łącznej wysokości 554.633,82 zł, zgodnie z tabelą Nr 9.  

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych

papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 14. Dochody i wydatki budżetu obejmują  dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii , zgodnie z tabelą Nr 10.  

§   1 5 .  Wydatki budżetu obejmują  zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków

określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52,

poz.420) na kwotę 162.589,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.  

§ 16. Ustala się plany przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej, zgodnie z tabelą Nr 12.  

§ 17. Załącza się  prognozę  długu i spłat zobowiązań  na 2010 rok i lata następne, zgodnie

z tabelą Nr 13.  

§ 18. Ustala się dotacje na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień i umów między

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.093,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§   1 9 .  Ustala się  dotację  podmiotową  dla Samorządowej Instytucji Kultury w kwocie

125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 21. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 22. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na

wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające

z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z tabelami nr 5 i 8 . 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin

zapłaty upływa w 2011 roku.  

§   2 3 .  Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w terminie do dnia 31 marca 2011 roku

zawierające: zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknię ć  rachunków budżetu

w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, z wyodrębnieniem: dochodów bieżących

i majątkowych; wydatków bieżących w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń;  dotacji; wydatków na obsługę  długu gminy; wydatków majątkowych i pozostałych

wydatków bieżących.  

§ 24. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2010

roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.  

1) dochody bieżące w wysokości 5.348.988,14 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 591.000,00 zł

1) planowaną  dotację  z budżetu państwa na realizację  zadań  z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie w wysokości 711.741,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, 

1) wydatki bieżące w wysokości 5.112.893,47 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.322.460,85 zł,

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości

495.366,18 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako

nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł  oraz z zaciągniętego kredytu

w kwocie 95.366,18 zł. 

2) Pozostał ą  kwotę  kredytu w wysokości 554.633,82 zł  przeznacza się  na spłatę  wcześniej

zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2010. 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 60.000,00

zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00 zł

3) spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych kredytów i pożyczek 700.000,00 zł, 

1) ogólną, w wysokości 20.000,00 zł,

2) celowe, w wysokości 49.000,00 zł,  w tym: kwota 40.000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60014

z przeznaczeniem na pomoc w zakresie remontu drogi powiatowej; kwota 1.000,00 w dziale

754, rozdz. 75421 z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego; kwota

8.000,00 zł  w dziale 801, rozdz. 80104 w zakresie refundacji kosztów związanych

z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami gminy, do przedszkola funkcjonującego w innej

miejscowości 

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji

budżetowej, 

2) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na

przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami,

w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania,

z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 

1) zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 50.000,00 zł, 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach

w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu 
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UCHWAŁA NR XL/166/2010  

RADY GMINY OPORÓW  

z dnia 30 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.

1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.

1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.

1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust.

3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.

1240) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Oporów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Oporów na 2010 rok.  

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 5.939.988,14 zł, zgodnie z tabelą  

Nr 1, w tym: 

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 6.435.354,32 zł, zgodnie z tabelą Nr 3,

w tym: 

§  5 .  Ustala się  wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2010,

zgodnie z tabelą Nr 4.  

§ 6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2013, zgodnie z tabelą Nr 5.  

§  7 .  W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się  wydatki na finansowanie zadań

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 711.741,00 zł, zgodnie z tabelą  

Nr 6.  

§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do

budżetu państwa w kwocie 9.961,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.  

§   9 .  Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z tabelą Nr 8.  

§ 10. 

§ 11. Ustala się  przychody budżetu w łącznej wysokości 1.050.000,00 zł i rozchody budżetu

w łącznej wysokości 554.633,82 zł, zgodnie z tabelą Nr 9.  

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych

papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 14. Dochody i wydatki budżetu obejmują  dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii , zgodnie z tabelą Nr 10.  

§   1 5 .  Wydatki budżetu obejmują  zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków

określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52,

poz.420) na kwotę 162.589,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.  

§ 16. Ustala się plany przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej, zgodnie z tabelą Nr 12.  

§ 17. Załącza się  prognozę  długu i spłat zobowiązań  na 2010 rok i lata następne, zgodnie

z tabelą Nr 13.  

§ 18. Ustala się dotacje na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień i umów między

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.093,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§   1 9 .  Ustala się  dotację  podmiotową  dla Samorządowej Instytucji Kultury w kwocie

125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 21. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 22. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na

wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające

z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z tabelami nr 5 i 8 . 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin

zapłaty upływa w 2011 roku.  

§   2 3 .  Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w terminie do dnia 31 marca 2011 roku

zawierające: zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknię ć  rachunków budżetu

w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, z wyodrębnieniem: dochodów bieżących

i majątkowych; wydatków bieżących w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń;  dotacji; wydatków na obsługę  długu gminy; wydatków majątkowych i pozostałych

wydatków bieżących.  

§ 24. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2010

roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.  

1) dochody bieżące w wysokości 5.348.988,14 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 591.000,00 zł

1) planowaną  dotację  z budżetu państwa na realizację  zadań  z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie w wysokości 711.741,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, 

1) wydatki bieżące w wysokości 5.112.893,47 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.322.460,85 zł,

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości

495.366,18 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako

nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł  oraz z zaciągniętego kredytu

w kwocie 95.366,18 zł. 

2) Pozostał ą  kwotę  kredytu w wysokości 554.633,82 zł  przeznacza się  na spłatę  wcześniej

zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2010. 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 60.000,00

zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00 zł

3) spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych kredytów i pożyczek 700.000,00 zł, 

1) ogólną, w wysokości 20.000,00 zł,

2) celowe, w wysokości 49.000,00 zł,  w tym: kwota 40.000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60014

z przeznaczeniem na pomoc w zakresie remontu drogi powiatowej; kwota 1.000,00 w dziale

754, rozdz. 75421 z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego; kwota

8.000,00 zł  w dziale 801, rozdz. 80104 w zakresie refundacji kosztów związanych

z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami gminy, do przedszkola funkcjonującego w innej

miejscowości 

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji

budżetowej, 

2) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na

przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami,

w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania,

z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 

1) zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 50.000,00 zł, 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach

w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu 

Przewodniczący Rady 

Józef Kuras 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XL/166/2010

Rady Gminy Oporów

z dnia 30 stycznia 2010 r.

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XL/166/2010

Rady Gminy Oporów

z dnia 30 stycznia 2010 r.

Zalacznik2.xls
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UCHWAŁA NR XL/166/2010  

RADY GMINY OPORÓW  

z dnia 30 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.

1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.

1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.

1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust.

3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.

1240) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Oporów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Oporów na 2010 rok.  

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 5.939.988,14 zł, zgodnie z tabelą  

Nr 1, w tym: 

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 6.435.354,32 zł, zgodnie z tabelą Nr 3,

w tym: 

§  5 .  Ustala się  wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2010,

zgodnie z tabelą Nr 4.  

§ 6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2013, zgodnie z tabelą Nr 5.  

§  7 .  W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się  wydatki na finansowanie zadań

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 711.741,00 zł, zgodnie z tabelą  

Nr 6.  

§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do

budżetu państwa w kwocie 9.961,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.  

§   9 .  Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z tabelą Nr 8.  

§ 10. 

§ 11. Ustala się  przychody budżetu w łącznej wysokości 1.050.000,00 zł i rozchody budżetu

w łącznej wysokości 554.633,82 zł, zgodnie z tabelą Nr 9.  

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych

papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 14. Dochody i wydatki budżetu obejmują  dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii , zgodnie z tabelą Nr 10.  

§   1 5 .  Wydatki budżetu obejmują  zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków

określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52,

poz.420) na kwotę 162.589,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.  

§ 16. Ustala się plany przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej, zgodnie z tabelą Nr 12.  

§ 17. Załącza się  prognozę  długu i spłat zobowiązań  na 2010 rok i lata następne, zgodnie

z tabelą Nr 13.  

§ 18. Ustala się dotacje na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień i umów między

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.093,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§   1 9 .  Ustala się  dotację  podmiotową  dla Samorządowej Instytucji Kultury w kwocie

125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 21. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 22. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na

wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające

z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z tabelami nr 5 i 8 . 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin

zapłaty upływa w 2011 roku.  

§   2 3 .  Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w terminie do dnia 31 marca 2011 roku

zawierające: zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknię ć  rachunków budżetu

w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, z wyodrębnieniem: dochodów bieżących

i majątkowych; wydatków bieżących w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń;  dotacji; wydatków na obsługę  długu gminy; wydatków majątkowych i pozostałych

wydatków bieżących.  

§ 24. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2010

roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.  

1) dochody bieżące w wysokości 5.348.988,14 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 591.000,00 zł

1) planowaną  dotację  z budżetu państwa na realizację  zadań  z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie w wysokości 711.741,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, 

1) wydatki bieżące w wysokości 5.112.893,47 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.322.460,85 zł,

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości

495.366,18 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako

nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł  oraz z zaciągniętego kredytu

w kwocie 95.366,18 zł. 

2) Pozostał ą  kwotę  kredytu w wysokości 554.633,82 zł  przeznacza się  na spłatę  wcześniej

zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2010. 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 60.000,00

zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00 zł

3) spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych kredytów i pożyczek 700.000,00 zł, 

1) ogólną, w wysokości 20.000,00 zł,

2) celowe, w wysokości 49.000,00 zł,  w tym: kwota 40.000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60014

z przeznaczeniem na pomoc w zakresie remontu drogi powiatowej; kwota 1.000,00 w dziale

754, rozdz. 75421 z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego; kwota

8.000,00 zł  w dziale 801, rozdz. 80104 w zakresie refundacji kosztów związanych

z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami gminy, do przedszkola funkcjonującego w innej

miejscowości 

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji

budżetowej, 

2) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na

przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami,

w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania,

z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 

1) zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 50.000,00 zł, 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach

w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu 

Przewodniczący Rady 

Józef Kuras 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XL/166/2010

Rady Gminy Oporów

z dnia 30 stycznia 2010 r.

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XL/166/2010

Rady Gminy Oporów

z dnia 30 stycznia 2010 r.

Zalacznik2.xls
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UCHWAŁA NR XL/166/2010  

RADY GMINY OPORÓW  

z dnia 30 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.

1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.

1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.

1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust.

3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.

1240) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Oporów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Oporów na 2010 rok.  

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 5.939.988,14 zł, zgodnie z tabelą  

Nr 1, w tym: 

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 6.435.354,32 zł, zgodnie z tabelą Nr 3,

w tym: 

§  5 .  Ustala się  wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2010,

zgodnie z tabelą Nr 4.  

§ 6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2013, zgodnie z tabelą Nr 5.  

§  7 .  W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się  wydatki na finansowanie zadań

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 711.741,00 zł, zgodnie z tabelą  

Nr 6.  

§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do

budżetu państwa w kwocie 9.961,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.  

§   9 .  Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z tabelą Nr 8.  

§ 10. 

§ 11. Ustala się  przychody budżetu w łącznej wysokości 1.050.000,00 zł i rozchody budżetu

w łącznej wysokości 554.633,82 zł, zgodnie z tabelą Nr 9.  

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych

papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 14. Dochody i wydatki budżetu obejmują  dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii , zgodnie z tabelą Nr 10.  

§   1 5 .  Wydatki budżetu obejmują  zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków

określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52,

poz.420) na kwotę 162.589,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.  

§ 16. Ustala się plany przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej, zgodnie z tabelą Nr 12.  

§ 17. Załącza się  prognozę  długu i spłat zobowiązań  na 2010 rok i lata następne, zgodnie

z tabelą Nr 13.  

§ 18. Ustala się dotacje na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień i umów między

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.093,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§   1 9 .  Ustala się  dotację  podmiotową  dla Samorządowej Instytucji Kultury w kwocie

125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 21. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 22. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na

wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające

z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z tabelami nr 5 i 8 . 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin

zapłaty upływa w 2011 roku.  

§   2 3 .  Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w terminie do dnia 31 marca 2011 roku

zawierające: zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknię ć  rachunków budżetu

w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, z wyodrębnieniem: dochodów bieżących

i majątkowych; wydatków bieżących w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń;  dotacji; wydatków na obsługę  długu gminy; wydatków majątkowych i pozostałych

wydatków bieżących.  

§ 24. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2010

roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.  

1) dochody bieżące w wysokości 5.348.988,14 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 591.000,00 zł

1) planowaną  dotację  z budżetu państwa na realizację  zadań  z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie w wysokości 711.741,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, 

1) wydatki bieżące w wysokości 5.112.893,47 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.322.460,85 zł,

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości

495.366,18 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako

nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł  oraz z zaciągniętego kredytu

w kwocie 95.366,18 zł. 

2) Pozostał ą  kwotę  kredytu w wysokości 554.633,82 zł  przeznacza się  na spłatę  wcześniej

zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2010. 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 60.000,00

zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00 zł

3) spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych kredytów i pożyczek 700.000,00 zł, 

1) ogólną, w wysokości 20.000,00 zł,

2) celowe, w wysokości 49.000,00 zł,  w tym: kwota 40.000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60014

z przeznaczeniem na pomoc w zakresie remontu drogi powiatowej; kwota 1.000,00 w dziale

754, rozdz. 75421 z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego; kwota

8.000,00 zł  w dziale 801, rozdz. 80104 w zakresie refundacji kosztów związanych

z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami gminy, do przedszkola funkcjonującego w innej

miejscowości 

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji

budżetowej, 

2) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na

przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami,

w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania,

z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 

1) zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 50.000,00 zł, 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach

w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu 
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