PROJEKT

UCHWAŁA NR
Rady Gminy w Rząśni
z dnia
w sprawie: „budŜetu Gminy Rząśnia na 2010 rok”
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591;ze zm z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr
113 poz.984, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457
z 2006 r. Nr 17 poz. 128,Nr 181 poz. 1337 z 2007, Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz 974 Nr 173
poz. 1218 oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
Nr 249 poz. 2104, ze zm. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319; Nr 104 poz.
708; Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82
poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr
209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz.504, Nr
72 poz.619).
– Rada Gminy w Rząśni uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budŜetu Gminy Rząśnia na rok 2009 w wysokości 31.523.224,88 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego :
1) dochody bieŜące 24.535.160,00 zł, w tym:
a) dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań zleconych (bieŜących i zakupy
inwestycyjne) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1.598.114,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 11,
b) dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gminy
w kwocie 170.316,00 zł,
c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych
w wysokości 41.000,00 zł.
2) dochody majątkowe 6.988.064,88 zł, w tym:
a) dotacja rozwojowa z EFRR na realizację własnych zadań inwestycyjnych
5.933.065,88 zł,
b) środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z PROW 354.999,00 zł,
c) ze sprzedaŜy składników majątkowych 700.000,00 zł
§ 2. Ustala się wydatki budŜetu Gminy na rok 2010 w wysokości 32.956.248,88 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2, w tym:
1) wydatki bieŜące 18.131.369,38 zł, w tym:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.142.446,00 zł,

b) dotacje z budŜetu gminy 1.585.800,00 zł,
c) obsługa długu 610.000,00 zł
d) pozostałe wydatki 7.793.123,38 zł, w tym:
- wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości 41.000,00 zł,
- wydatki na realizacje zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii
w kwocie 3.000,00 zł.
e) wydatki związane z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw zgodnie
z załącznikiem Nr 11a,
2) wydatki majątkowe 14.824.879,50 zł, w tym:
-14.130,00

zł - dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje w związku z realizacja projektu "Budowa

Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"

§ 3. Ustala się przychody w wysokości 4.500.000,00 zł oraz rozchody w wysokości
3.066.976,00 zł Gminy Rząśnia na rok 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Planowany deficyt pomiędzy dochodami a wydatkami budŜetu Gminy Rząśnia wynosi
1.433.024,00 zł i zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym w 2010 r.
§ 5. Tworzy się ogólną rezerwę budŜetową w kwocie 263.107,38 zł.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :
1) zaciąganych kredytów i poŜyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w
ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) zaciąganych kredytów i poŜyczek na finansowanie planowanego deficytu
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek
i kredytów w kwocie 4.500.000,00 zł,
3) koszt obsługi wymienionych zobowiązań w kwocie 610.000,00 zł.
§ 7. Ustala się limit wydatków :
1) związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie
z załącznikiem Nr 4,
2) na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami
inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki
budŜetowej zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 10. Ustala się plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budŜetowych
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 11. Ustala się plan dotacji z budŜetu gminy w Rząśni na 2010 r. zgodnie
z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Prognozę długu Gminy Rząśnia na dzień 31.12.2010 i lata następne przedstawia
załącznik Nr 10.

§ 13. Dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 12.
§ 14. Informację o stanie mienia komunalnego przedstawia załącznik Nr 13.
§ 15. UpowaŜnia się Wójta Gminy do :
1) dokonywania zmian w planie wydatków bieŜących łącznie ze zmianami planów
wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z wyłączeniem
przeniesień między działami,
2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami
inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od
finansowania w danym roku budŜetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują
utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
3) zaciągania zobowiązań i spłaty zobowiązań do kwoty 2.000.000,00zł oraz kredytów
i poŜyczek krótkoterminowych na pokrycie deficytu budŜetowego występującego
w ciągu roku budŜetowego do kwoty 1.000.000,00 zł,
4) lokowania wolnych środków budŜetowych w trakcie realizacji budŜetu
na rok 2010 w róŜnych bankach,
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku
2011,
6) do zaciągania zobowiązań z tytułu wydatków objętych wieloletnim planem
inwestycyjnym,
7) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów
i projektów deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta
środków,
8) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i poŜyczek deklaracją wekslową.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2010 r.
i zostanie ogłoszona w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego .

