UCHWAŁA NR XXXII/289/2009
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2010 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 z 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. 1241 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt
9 lit. c,d i. ) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.
)
Rada Gminy Grybów uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 62.359.330,87 zł w tym:
1)dochody bieżące - 59.119.379,87 zł,
2)dochody majątkowe - 3.239.951,00 zł,
jak w tabeli Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 65.359.330,87 zł, jak w tabeli Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 50.032.063,32 zł w tym :
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie- 34.048.451,32 zł, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.721.408,15 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.327.043,17 zł.
2)wydatki na dotację na zadania bieżące – 1.912.000,00 zł,
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.791.726,00 zł,
4)wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie – 1.279.886,00 zł, z tego ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.279.886,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.327.267,55 zł, w tym:
1)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.327.267,55 zł, z tego na wydatki inwestycyjne na
programy finansowe z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4.726.058,00 zł, w tym ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.771.926,00 zł, jak w tabeli Nr 2.1.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 3.000.000,00 zł ,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00
zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 600.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 900.000,00 zł, z czego:
1)rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu – 400.000,00 zł,
2)rezerwę na regulację wynagrodzeń pracowników oświaty w 2010 r. – 200.000,00 zł,
3)rezerwę na nieprzewidziane bieżące wydatki oświatowe – 300.000,00 zł.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na
realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
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2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku jak w załączniku Nr 7.
§ 7. Udziela się z budżetu gminy dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w następujących
kwotach:
1. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie – 550.00,00 zł.
2. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grybowie – 380.000,00 zł.
§ 8. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy
Grybów, w łącznej kwocie 750.000,00 zł w układzie klasyfikacji budżetowej, jak załącznik Nr 8.
§ 9. Ustala się limity dla wydatków:
1)na wieloletnie programy inwestycyjne, jak w załączniku Nr 9,
2)na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności jak załącznik
Nr 10,
3)upoważnia się Wójta Gminy Grybów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich
programów w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programów jak w załączniku Nr 9 i załączniku Nr 10.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Grybów do:
1)zaciągania zobowiązań z tytułu limitów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.500.000,00
zł.
2)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do
maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł
3)udzielania poręczeń do kwoty 200.000,00 zł w roku budżetowym,
4)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku
niż bank prowadzący obsługę budżetu,
5)dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
6)przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian
wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się do przedłożenia Radzie Gminy:
a) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku
w szczegółowości dział, rozdział i paragraf,
b) informacji o wykonaniu w I-półroczu 2010 roku planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej
Biblioteki Publicznej – w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektora,
z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań , /w tym zobowiązań wymagalnych./.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
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