
1 

       Uchwała Nr XXXV/160/09 
       Rady Gminy Kawęczyn 

          z dnia 29.12.2009r. 
 

w sprawie : uchwalenia budŜetu gminy na 2010r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 166, 184 
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) 
Rada Gminy uchwala co następuje: 
 

§ 1 
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budŜetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem 

Nr 1, w wysokości 11.496.463,97 zł, z tego: 
a)  dochody bieŜące w kwocie 11.465.413,97 zł, w tym: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych  
w kwocie 53.000,00 zł 

b) dochody majątkowe w kwocie 31.050,00 zł 
2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności: 

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami w wysokości 1.853.220,00 zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 6 

 
§2 

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budŜetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem 
Nr 2, w wysokości 15.261.763,97 zł, z tego: 
a) wydatki bieŜące w wysokości 11.292.763,97 zł w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.048.023,00 zł, 
- wydatki na dotacje – 297.195,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.377.496,00 zł, 
- wydatki na obsługę długu – 176.075,00 zł, 
- wydatki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi – 51.500,00 zł, 
- wydatki z tytułu zwalczania narkomanii – 1.500,00 zł. 

a) wydatki majątkowe w wysokości 3.969.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
2. Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności: 

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami w wysokości 1.853.220,00 zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 6 

b) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z 



2 

wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów 
inwestycyjnych w latach 2010-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 8 

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego, w kwocie 343.621,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

 
§ 3 

Deficyt budŜetu w kwocie 3.765.300,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z 
tytułu poŜyczek i kredytów krajowych w łącznej kwocie 4.023.000,00 zł z 
uwzględnieniem rozchodów z tytułu poŜyczek i kredytów krajowych w łącznej 
kwocie 257.700,00 zł. Przychody i rozchody budŜetu określa załącznik Nr 4. 
 

§4 
1. Tworzy się rezerwy: 

1.1. Ogólną w wysokości 15.300,00 zł. 
1.2. Celową w wysokości 2.000,00 na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 
1.3. Celową w wysokości 8.500,00 zł na zabezpieczenie spłaty poŜyczki 

inwestycyjnej z NFOŚiGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w PraŜuchach 
Nowych realizowanej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto Czysta 
Gmina” - szacowana kwota wydatków przypadających na Gminę Kawęczyn do 
potencjalnej spłaty w 2010r. 

 
§ 5 (skreślony) 

 
§ 6 

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteki - w wysokości 
86.595,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
 

§ 7 
Określa się inne dotacje udzielane z budŜetu, w tym na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 
wysokości 172.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
 

§ 8 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek przez Wójta 
Gminy oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 4.173.000,00 zł, w 
tym na: 

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu Gminy 
w kwocie 150.000,00 zł 

2. Finansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy oraz spłatę zaciągniętych 
kredytów i poŜyczek w kwocie 3.266.000,00 zł 
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3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej w kwocie 344.000,00 zł 

 
§ 9 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 
1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa 
w roku następnym. 

2. Zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na 
pokrycie występującego w ciągu roku budŜetowego deficytu budŜetu do 
wysokości 150.000,00 zł 

3. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne określonych w załączniku nr 8. 

4. Zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych 
ze środków z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a takŜe innych środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku 
Nr 9 

5. Zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych o których 
mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 
2009r., do wysokości 3.266.000,00 zł. 

 
§ 10 

Ustala się sumę, do której Wójt Gminy moŜe samodzielnie zaciągać zobowiązania na 
wartość 100.000,00 zł. 

 
§ 11 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budŜecie polegających na: 
1. Przeniesieniach w planie wydatków budŜetowych między rozdziałami i 

paragrafami w ramach działu klasyfikacji budŜetowej w zakresie wydatków na 
wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.  

2. Dokonywaniu przeniesień środków na inwestycje między poszczególnymi  
zadaniami inwestycyjnymi w ramach wydatków zaplanowanych w dziale. 

3. Lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu. 

4. 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 

 
§ 12 

Ustala się inne, następujące postanowienia dotyczące wykonywania budŜetu gminy: 
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1. Pracownikom gminnych jednostek budŜetowych mogą być udzielane zaliczki na 
wydatki do rozliczenia, na koszty podróŜy oraz na pokrycie drobnych wydatków 
jednorazowo do wysokości 2.000,00 zł, a ich rozliczenie musi nastąpić w 
terminie do 14 dni, nie później jednak niŜ do 28 grudnia 2010r. 

 
§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 14 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2010r. i podlega publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
 
 

 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy  
 

        Edward Michalak 


