
Uchwała Nr  222/2009 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia  30 grudnia 2009r. 

w sprawie budŜetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2010 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  art. 211, 212, 214, 215, 222, 

235-237, 239, 258, i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 

157, poz. 1240) oraz art.  166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)  

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budŜetu na rok 2010 w wysokości    27.618.269 zł, z tego: 

- dochody bieŜące w kwocie  27.077.569 zł 

- dochody majątkowe w kwocie       540.700 zł. 

2. Dochody budŜetu określa załącznik Nr 1 do uchwały. 

       

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1)  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  

zleconych ustawami w wysokości  5.063.872 zł  zgodnie z załącznikiem  Nr 3   

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budŜetu na rok 2010 w wysokości  31.604.721 zł,  

           zgodnie z załącznikiem Nr 2,  

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 

      1) Wydatki bieŜące w wysokości  27.683.631 zł, w szczególności na: 

a) wydatki jednostek budŜetowych na kwotę 18.841.206 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 12.238.346 zł; 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 6.602.860 zł;  

       b) dotacje na zadania bieŜące 1.726.240 zł, 

       c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       6.866.185 zł 

       d) wydatki na obsługę długu                                                                                  250.000 zł. 

2) Wydatki majątkowe  w wysokości 3.921.090 zł, do których zalicza się wydatki na: 

  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota  3.821.090; 

            - w tym na programy i projekty realizowane ze środków z budŜetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 



Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a takŜe inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 kwota 920.000 zł, 

         b)  zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa  

             handlowego kwota 100.000 zł 

 

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków 

na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

      

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości 5.063.872 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 4;    

 

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w kwocie 

175.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w wysokości 161.500 zł.       

       2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 

narkomanii w wysokości  13.500 zł.  

§ 4. 1. Deficyt budŜetu w kwocie 3.986.452 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 

zaciągniętych  poŜyczek i kredytów na rynku krajowym . 

2. Przychody i rozchody budŜetu określa załącznik Nr 9. 

§ 5. Tworzy się rezerwy:        

1) ogólną w wysokości 86.646 zł; 

2) celowe w wysokości 410.000 zł, z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł, 

b) na zmianę wynagrodzeń nauczycieli 400.000 zł.             

§ 6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budŜetowego i kwoty dotacji 

celowych na finansowanie inwestycji dla zakładu budŜetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

 

§ 7.Wykaz dotacji na zadania bieŜące określa załącznik Nr 7. 

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków: 

1) zakładu budŜetowego: przychody w wysokości 3.309.859 zł, wydatki w wysokości  

3.309.859 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

1) przychody  30.000 zł; 

2) wydatki  48.000 zł 



zgodnie z załącznikiem Nr 12.   

 

    

 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek  w kwocie 5.778.000 zł,  

z tego na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu  500.000 zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu              3.486.452 zł; 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  

      poŜyczek i kredytów                 1.291.548 zł, 

4)  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących  

     z budŜetu Unii Europejskiej        500.000 zł. 

§ 11. UpowaŜnia się Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do zaciągania zobowiązań: 

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku 

Nr 10; 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

§ 12. UpowaŜnia się Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do: 

1) zaciągania kredytów i poŜyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku budŜetowego 

deficytu budŜetu do wysokości  określonej w  §10 pkt 1;  

2) zaciągania kredytów i poŜyczek na finansowanie planowanego deficytu budŜetu i spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek  do wysokości określonej  w § 10 pkt 2, 3; 

3) zaciągania kredytów i poŜyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze 

środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej  

4) dokonywania zmian w budŜecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków 

między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na 

wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków  majątkowych; 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania 

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

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

6) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ    

      bank prowadzący obsługę budŜetu.    

 

 § 13. Ustala się kwotę 1.400.000 zł, do której Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie moŜe samodzielnie 

zaciągać zobowiązania. 

 



§ 14.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budŜetu. 

        2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem 

przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13. 

 

 

 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 

§ 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem  1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 
 
 


