
UCHWAŁA NR XXIX/137/2010 

RADY GMINY CIEL ĄDZ 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia budŜetu na 2010 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)) oraz art. 211, 212, 214, 239, 
258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada  Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się budŜet Gminy  Cielądz na 2010 rok. 

§ 2.Uchwala się dochody budŜetu w łącznej wysokości 9.763.902 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, 
w tym: 

1) dochody bieŜące w wysokości  9.763.902 zł. 
 

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 
1) planowaną dotację z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminie w wysokości 1.483.827 zł, zgodnie z tabelą Nr 2; 
2) planowaną dotację z budŜetu państwa na realizację zadań wykonywanych na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 46.684 zł., 
zgodnie z tabelą Nr 3. 
  

§ 4. Ustala się wydatki budŜetu w łącznej wysokości  11.803.362 zł, zgodnie z tabelą Nr 4, w 
tym: 

1) wydatki bieŜące w wysokości  8.904.212 zł;  
2) wydatki majątkowe w wysokości  2.899.150. zł; 
2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2010 roku 
przedstawia tabela Nr 4a.   

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 
1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 

wysokości   1.483.827. zł, zgodnie z tabelą Nr 5; 
2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  16.650 zł,              
zgodnie z tabelą Nr 6; 
 

3) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej w wysokości 46.684 zł, zgodnie z tabelą Nr 7. 

 



§ 6. RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budŜetu w 
wysokości   2.039.460 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciągniętych kredytów i poŜyczek  1.169.000 zł;  
2) z poŜyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 

budŜetu UE         402.138 zł;                                                                                   
3) wolnych środków  468.322 zł. 

 
§ 7. Ustala się przychody budŜetu w łącznej wysokości  2.819.753,20 zł i rozchody budŜetu w 
łącznej wysokości   780.293,20 zł, zgodnie z tabelą Nr 8. 

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 

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

2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu w wysokości   1.710.000 zł, w tym 
wyprzedzające  finansowanie działań finansowych  ze środków pochodzących              
z budŜetu Unii Europejskiej  w wysokości 430.000 zł. 
 

§ 9. W budŜecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości   85.000 zł; 
2) celową w wysokości    1.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe dz.754, 

rozdz. 75421. 

§ 10. Dochody i wydatki budŜetu obejmują dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych i wydatki budŜetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 9. 

§ 11. Dochody i wydatki budŜetu obejmują dochody z tytułu wpływów na  Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatki budŜetu na realizację zadań związanych z 
ochroną środowiska, zgodnie z tabelą Nr 10. 

§12. Wydatki budŜetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 
174.292 zł, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o 
funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na kwotę  174.292 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.    

§ 13.Wydatki budŜetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem   
Nr 1, w tym: 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 73.400 zł; 
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości    99.000 zł. 

 
§ 14. Ustala się limity wydatków:  

1) na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 12; 
2) na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budŜetu 

Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym 
Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z 
zagranicy, zgodnie z tabelą Nr 13. 
 



 § 15. UpowaŜnia się Wójta Gminy do:  

1) dokonywania zmian wydatków bieŜących budŜetu w granicach działu, polegających 
na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposaŜenia i wynagrodzenia ze 
stosunku pracy;                                                                                           

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między  
zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umoŜliwiającej 
realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach 
inwestycyjnych. 

 § 16. 1. W zakresie wykonania budŜetu upowaŜnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu, z 
których zadłuŜenie w trakcie roku nie moŜe przekroczyć limitu  200.000 zł;  

2) lokowania w trakcie realizacji budŜetu czasowo wolnych środków budŜetowych na 
rachunkach w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu. 
 

2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

3. UpowaŜnienie z ust. 2 obejmuje  kierowników jednostek budŜetowych do zaciągania tego  
rodzaju zobowiązań, których realizacja w roku  następnym jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

§ 17. Załącza się prognozę długu i spłat zobowiązań na 2010 rok i lata następne, zgodnie z 
tabelą Nr 14. 

§ 18. Dochody budŜetu państwa z realizacji zadań zleconych gminie, które podlegają 
zwrotowi do budŜetu państwa wynoszą 1.059 zł, zgodnie z tabelą Nr 15. 

§ 19. Wykonanie budŜetu powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 20. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz 
ogłoszeniu.              

   

   

  


