PROJEKT
uchwały budŜetowej uchwalonej do dnia 31 grudnia 2009 r.
Uchwała Nr ...............
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia ....................
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Złocieniec na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budŜetu (Załącznik Nr 1) w wysokości
z tego:
1) dochody bieŜące
2) dochody majątkowe

- 38.211.515,00 zł,
- 35.287.995,00 zł,
- 2.923.521,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budŜetu (Załącznik Nr 2) w wysokości
z tego:
1) wydatki bieŜące
2) wydatki majątkowe

- 42.219.020,00 zł,

§ 3. Ustala się planowany deficyt budŜetu w wysokości
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów
2) zaciąganych poŜyczek

-

4.435.505,00 zł,

-

3.835.505,00 zł,
600.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budŜetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:
1) przychody
2) rozchody

-

5.970.005,00 zł,
1.530.500,00 zł.

-

150.000,00 zł,
269.607,00 zł,

-

5.000,00 zł,
95.375,00 zł,
10.794,00 zł,
158.438,00 zł.

§ 5. W budŜecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
2) celowe w wysokości
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
b. odprawy emerytalne
c. nagrody Burmistrza dla nauczycieli
d. podwyŜki dla nauczycieli wraz z pochodnymi

- 35.914.762,00 zł,
- 6.731.258,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z
załącznikiem Nr 5.
§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6)
w wysokości
z tego:
1) w ramach pozostałych wydatków
§ 8. 1.Ustala się dochody w wysokości
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.

-

50.710,00 zł,

-

50.710,00 zł.

-

260.000,00 zł,

2. Ustala się
wydatki w wysokości
205.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości
55.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7) w wysokości
- 6.731.258,00 zł,
2) realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej, niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości
(Załącznik Nr 8)
- 1.189.694,00 zł.
§ 10. UpowaŜnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na
wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,
2) realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej, niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.
§ 11. Ustala się przychody i wydatki zakładów budŜetowych (Załącznik Nr 9)
w wysokości:
1) przychody
2) wydatki
-

607.217,00 zł,
567.089,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budŜetowych
(Załącznik Nr 10) w wysokości:
1) dochody
15.711,00 zł,
2) wydatki
18.911,00 zł.
§ 13. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (Załącznik Nr 11) w wysokości:
1) przychody
66.500,00 zł,
2) wydatki
74.799,00 zł
§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu jednostki samorządu
terytorialnego, do kwoty
500.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty4.439.505,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych poŜyczek i kredytów, do kwoty
- 1.530.500,00 zł,
§ 16. UpowaŜnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emitowania papierów
wartościowych, o których mowa w § 15, do wysokości w nim określonej.
§ 17. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 12) w wysokości
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości
c. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) w wysokości
d. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 15) w wysokości

-

1.150.000,00 zł,
251.095,00 zł,
25.000,00 zł,
521.000,00 zł,

2) dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych:
a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji
(Załącznik Nr 16) w wysokości
238.000,00 zł,
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 17) w wysokości
930.917,00 zł.
§ 18. UpowaŜnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na wynagrodzenia,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu
terytorialnego 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.
§ 19. Ustala się następujący tryb przekazywania dotacji:

1) dla zakładów budŜetowych i instytucji kultury na dofinansowanie bieŜących wydatków
eksploatacyjnych w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 planowanej rocznej kwoty,
2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŜliwość przekazywania dotacji w
wysokości przekraczającej 1/12 planowanej rocznej kwoty, po złoŜeniu u Burmistrza
stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem,
3) celowe dla zakładów budŜetowych i instytucji kultury przekazywane będą niezwłocznie
po rozliczeniu poniesionych wydatków, a dla pozostałych podmiotów zgodnie z zawartymi
umowami
§ 20. Określa się środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 6%
kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli oraz dla dyrektorów w wysokości 8%
kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze dyrektorów jednostek oświatowych,
prowadzonych przez Gminę Złocieniec.
§ 21. 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane:
1) pracownikom jednostek budŜetowych - na koszty podróŜy i przeniesień słuŜbowych oraz na
pokrycie drobnych wydatków,
2) sołtysom - na pokrycie drobnych wydatków.
2. Pracownikom odbywającym stałe podróŜe słuŜbowe oraz pracownikom, którzy w związku z
czynnościami słuŜbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą
być udzielane zaliczki stałe na cały rok budŜetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości
nieprzekraczającej przeciętnej kwoty wydatków półtoramiesięcznych. Na podstawie uznanych
rachunków pokrywa się pełną kwotę naleŜności.
§ 22. 1. Zaliczki powinny być rozliczane nie później niŜ w terminie 14 dni po wykonaniu
zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone,
przed końcem roku budŜetowego oraz przed ustaniem stosunku słuŜbowego.
2. JeŜeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca
się ją z najbliŜszych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej
zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki.

3. Sumy zaliczek
udzielonych ze środków budŜetowych, a niewydatkowanych do końca roku budŜetowego,
powinny być wpłacone do banku najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budŜetowego, na
rachunek bieŜący jednostki budŜetowej.
4. W razie słuŜbowego przeniesienia pracownika do innego miejsca pracy, zaliczki pobrane
przez pracownika, z wyjątkiem zaliczki na koszty przeniesienia, naleŜy całkowicie rozliczyć przed
zmianą miejsca pracy.

§ 23. (przy budŜecie uchwalonym do 31 grudnia 2009 roku) Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
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