
                                                                                                                  Projekt
Uchwała Nr …../XX…./0…
Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia ……………… 200… r. 

Uchwała budżetowa  Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”'c”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym – tekst jednolity ( Dz. U. Nr  142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 
211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt. 1, art. 264 
ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r.   o finansach publicznych  (Dz. U. Nr  157 poz. 1240), 
art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poza. 2104 ze zmianami)  w związku z art. 121 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające  ustawę o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 
n157 poz. 1241) 
 
Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala co następuje:

§ 1

I.    Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości                                    10.250.000 zł
z tego:
1. Dochody bieżące                                                                                                       9.224.654 zł
w tym:
a)  dochody z podatków i opłat  lokalnych                                                    1.984.800 zł
b)  udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                 1.143.283 zł
c)  pozostałe dochody własne                                                                                           260.996 zł
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

gminie z zakresu administracji rządowej                                                                1.540.546 zł
e)  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

 bieżących gmin                                                                                                          367.800 zł
f)  subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                       3.460.029 zł
g)  środki pozyskane z innych źródeł                                                                                467.200 zł
2. Dochody majątkowe                                                                                                 1.250.346 zł
w tym:
a)  środki pozyskane z innych źródeł                                                                                504.286 zł 

Szczegółowy podział dochodów na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł 
zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
  
II. Ustała się wydatki budżetu  na rok 2009 w wysokości                                     15.250.000 zł
z tego: 
1. Wydatki bieżące                                                                                                      9.130.000 zł
w tym:
a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                           4.285.377 zł
b)  dotację podmiotową dla instytucji kultury                                                                  375.000 zł
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c)  dotacje dla organizacji pozarządowych oraz dotacje   dla jednostek
     należących do sektora finansów  publicznych                                                          183.000 zł 
d)  dotacje przedmiotowe do cen usług komunalnych według stawek

jednostkowych ustalonych przez Radę                                                                       84.200  zł
e) wydatki na obsługę długu publicznego                                                                     10.000,00 zł 
f)  pozostałe wydatki bieżące                                                                                        4.192.423 zł

2. Wydatki majątkowe                                                                                                6.120.000 zł  
w tym:
 a)  na finansowanie inwestycji                                                                                     6.098.000  zł
 b)  na  zakupy inwestycyjne                                                                                              22.000 zł

Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących
w tym wynagrodzeń i  pochodnych od wynagrodzeń,  dotacji,  oraz wydatków inwestycyjnych 
zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy 
Wleń w kwocie 5.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodem z kredytu.
2. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3  do uchwały.
3.  Prognozę   kwoty  długu Miasta  i  Gminy  na  koniec  2010 r.  i  lata  następne  wynikającą  z 
planowanych zobowiązań przedstawia załącznik nr 12 do uchwały. 

§ 3

1. Uchwala się plan przychodów zakładu budżetowego i plan dochodów rachunku dochodów 
własnych w sposób następujący:
a) Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu                                            2.115.800 zł 
b) rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych                                               266.780 zł 
2.  Uchwala  się  plan  wydatków  zakładu  budżetowego  i  rachunku  dochodów  własnych  w 
wysokości:
a) Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu                                            1.581.679 zł 
b) rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych                                               277.880 zł 
3.  Szczegółowy  podział  przychodów  i  wydatków  zakładu  budżetowego  oraz  dochodów  i 
wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 4

Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie  1.540.546 zł  związanych z realizacją zadań 
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki, które zostaną przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących w kwocie 367.800  zł  zawiera załącznik nr 6 do uchwały.
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§ 6

Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie  6.120.000 zł planowanych do realizacji w 2010 roku 
zawiera załącznik nr 7 do uchwały.
 

§ 7

1.  Określa  się  dochody  z  tytułu  opłat   za  korzystanie  z  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych w kwocie 43.000 zł. 
2. Wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii wynoszą 45.000 zł. 

§ 8

1. Ustala się dotację podmiotową dla  Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu  w kwocie 
375.000 zł  -  Załącznik nr 8.
2. Ustala się dotacje celowe w kwocie  183.000 zł  Wykaz dotacji celowych   na finansowanie 
zadań  zleconych  do  realizacji  jednostkom  zaliczanym  i  niezaliczanym  do  sektora  finansów 
publicznych  zawiera załącznik nr 9 do uchwały. 
3. Ustala się dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu 
do m.3 wody dostarczanej odbiorcy w wysokości 29.000 zł - Załącznik nr 10.
4. Ustala się dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu 
do m.3  ścieków  w wysokości  55.200 zł -  Załącznik nr 10

§ 9

Wyodrębnia  się  w  budżecie  środki  finansowe  stanowiące  fundusz  sołecki  w  wysokości 
131.307,45  zł  zgodnie  z  planem  finansowym  stanowiącym  załącznik   nr  11  do  niniejszej 
uchwały. 

§ 10

1.  Uchwala  się  plan  przychodów  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej w wysokości 5.050 zł.
2. Uchwala się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 5.500 zł.
3.  Plan  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej przedstawia załącznik nr 13 do uchwały.

§ 11

Tworzy się:
1. Rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie  100.000 zł.
2. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy  inwestycyjne w kwocie  100.000 zł.
3. Rezerwę celową na wydatki nieplanowane w budżecie w kwocie 50.000 zł. 

w tym:
-  zimowe utrzymanie dróg,       
- dopłata do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych,
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- niezbędne remonty mienia komunalnego.                                                                    
4. Rezerwę celową na wydatki bieżące szkół w kwocie 35.000,00 zł.
5. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
    w kwocie  15.000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1. Zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych  w przypadku nieterminowej realizacji dochodów 
w maksymalnej wysokości 1.500.000 zł.  Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31.12.2010 
roku. 
2.  Dokonywania  zmian  w  planie  wydatków  polegających  na   przenoszeniu   wydatków 
inwestycyjnych  i  wydatków   bieżących  na  uposażenia  i  wynagrodzenia   ze  stosunku  pracy 
między rozdziałami i paragrafami  w ramach tego samego działu.
3. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych:
-  do  dokonywania  przeniesień  planowanych  wydatków miedzy rozdziałami  i  paragrafami  w 
ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów własnych  tych 
jednostek między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej.`
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i  termin zapłaty upływa w  roku następnym do 
kwoty 100.000 zł.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż 
bank prowadzący obsługę budżetu.   

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i 
podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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