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LISTOPAD 2009 ROK 



UCHWAŁA NR              /09 

RADY GMINY SULIKÓW 

Z DNIA                      ROKU 

 

w sprawie budŜetu Gminy Sulików na rok 2010 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze 

zmianami), art. 211 - 212, art. 214 – 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, 

art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, 

poz. 1240) oraz art. 169, art. 170, art.184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 

roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o przepisach wprowadzających ustawę o finansach 

publicznych (Dz. U nr 157, poz. 1241)  Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Ustala się dochody w wysokości 14.313.297 zł 

     z tego: 

1) dochody bieŜące w wysokości  13.582.297 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 731.000 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 
  

2. Ustala się wydatki w wysokości  15.506.897 zł 

     z tego: 

1) wydatki bieŜące w wysokości 14.266.893 zł 

2) wydatki majątkowe w wysokości  1.240.004 zł 

     zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3. 
 

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

nr 4. 
 

§ 2. 

1. Ustala się deficyt budŜetu w wysokości 1.193.600 zł sfinansowany przychodami 

pochodzącymi ze sprzedaŜy papierów wartościowych. 
 

2. Ustala się przychody budŜetu w wysokości 2.000.000 zł i rozchody budŜetu w wysokości 

806.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.  
 

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych poŜyczek i kredytów oraz emisji 

papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budŜetu w wysokości 1.500.000 zł. 



 

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie 

planowanego deficytu budŜetu oraz na spłatę poŜyczek i kredytów w wysokości 2.000.000 

zł. 
 

§ 3. 

1. Ustala się  rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł. 
 

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na: 

1) odprawy emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników 

wraz z składkami od wynagrodzeń w wysokości 280.000 zł, 

2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł, 

3) dofinansowanie remontu dachu ośrodka zdrowia w Sulikowie w wysokości 60.000 zł. 
  

§ 4. 

1. Ustala się dochody i wydatki budŜetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: 

1) dochody          1.563.857 zł 

2) wydatki           1.563.857 zł 

     zgodnie z załącznikiem nr 6. 
 

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budŜetu państwa w 

wysokości 6.000 zł  zgodnie z załącznikiem nr 7. 
 

§ 5. 

Ustala się  przychody i wydatki zakładu budŜetowego w wysokości: 

1) przychody           290.103 zł 

2) wydatki               312.674 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 8. 
 

§ 6. 

Ustala się dochody własne jednostek budŜetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości: 

1) dochody             181.262 zł 

2) wydatki              181.262 zł 

 zgodnie z załącznikiem nr 9. 
 

§ 7. 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

1) przychody            61.000 zł 

2) wydatki               85.063 zł 



zgodnie z załącznikiem nr 10. 
 

§ 8. 

Ustala się dotacje udzielone z budŜetu gminy podmiotom naleŜącym i nie naleŜącym do 

sektora finansów publicznych w wysokości 618.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11. 
 

§ 9. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych  

w wysokości 52.600 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów uzaleŜnień w wysokości 52.600 zł. 
 

§ 10. 

Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale 

na sołectwa w wysokości 191.995 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. 
 

§ 11. 

Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne określa załącznik nr 13. 
 

§ 12. 

1. UpowaŜnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań: 

1) z tytułu kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości ustalonego 

limitu, 

2) na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot 

ustalonych w załączniku nr 4, 

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

ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym  do 

wysokości 1.500.000 zł. 

2. UpowaŜnia się Wójta Gminy Sulików do: 

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budŜetowej w zakresie wydatków na 

uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania 

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

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesień między paragrafami klasyfikacji budŜetowej w planie dochodów własnych 

i wydatków z nich finansowanych, 

4) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach w innych bankach niŜ bank 

obsługujący budŜet. 
 

§ 13. 



1. Ustala się, Ŝe uzyskane przez jednostki budŜetowe gminy zwroty wydatków dokonanych 

w tym samym roku budŜetowym zmniejszają wykonanie wydatków w ty samym roku 

budŜetowym. 
 

2. Ustala się, Ŝe uzyskane przez jednostki budŜetowe gminy zwroty wydatków dokonanych 

w poprzednich latach budŜetowych są przyjmowane na dochody budŜetu gminy, w roku w 

którym dokonano zwrotu tych wydatków. 
 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików. 
 

§ 15. 

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

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 


