
Uchwała Nr XXXIII/220/10
Rady Miejskiej w Pyzdrach

 z dnia 21 stycznia 2010 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 
1240)  oraz  art.  166,  166a,   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 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) 
Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1
1. Uchwala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2010 w wysokości 16.923.804,50 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie  16.524.168,50 zł,

         - dochody majątkowe w kwocie  399.636,00 zł,

  zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. 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  2.743.300,00 zł., zgodnie z  załącznikiem  Nr 4.

§ 2
1.  Uchwala  się  wydatki  budżetu   gminy i  miasta  na rok  2010 w wysokości 25.133.083,12 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.334.162,96 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8.798.920,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

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

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości 2.743.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.                                                                  

3.  Określa  się  na  lata  2010-2012  wydatki  na  wieloletnie  programy  inwestycyjne,  zgodnie 

z załącznikiem Nr 6.

§ 3

Deficyt  budżetu  w  kwocie 8.209.278,62  zł zostanie  sfinansowany  przychodami  z  tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.



§ 4

Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 

rynku krajowym w wysokości 8.909.981,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Uchwala  się  łączną  kwotę  planowanych  rozchodów  z  tytułu  spłaty  otrzymanych  krajowych 

pożyczek i kredytów w wysokości 700.702,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 6

 Uchwala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

   1)  dotacje  dla  jednostek  sektora  finansów publicznych w wysokości  789.179,00 zł,  zgodnie 

z załącznikiem Nr 7.

   2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 46.000,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Uchwala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

   1) przychody w wysokości 1.753.416,40 zł

   2) wydatki w wysokości 1.753.416,40 zł,

   zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. 

Uchwala  się  zakres  i  kwotę  dotacji  przedmiotowej  dla  zakładu  budżetowego: 

1) w zakresie dostarczanej wody w kwocie  145.241,00 zł.

2) w zakresie oczyszczonych ścieków w kwocie 65.466,00 zł.

§ 9
Uchwala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

1.Realizowane  w  Publicznym  Samorządowym  Gimnazjum  w  Pyzdrach:  dochody 

w wysokości 93.000,00 zł, wydatki w wysokości 83.000,00 zł, 2. Realizowane w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Pyzdrach: dochody w wysokości 78.000,00 zł, wydatki w wysokości 71.000,00 

zł, zgodnie z załącznikem nr 10.

    



§ 10

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody  17.000,00 zł;

2) wydatki      13.000,00 zł,

zgodnie z załącznikem nr 11.

 

§ 11
Uchwala  się  limit  zobowiązań  z  tytułu  zaciąganych  kredytów  i  pożyczek  oraz  emitowanych 

papierów wartościowych w kwocie 8.909.981,06 zł,  w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w kwocie  3.914.610,00 zł.

            

§ 12
Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do zaciągania zobowiązań:

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

Nr 6, 

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

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w  

art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 rok do     

wysokości 8.909.981,06 zł,

2)  dokonywania  zmian  w  budżecie  polegających  na  przeniesieniach  w  planie  wydatków 

między  rozdziałami  i  paragrafami  w  ramach  działu  klasyfikacji  budżetowej  na  uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3)  przekazania   uprawnień  kierownikom  jednostek  budżetowych  do  dokonywania  przeniesień 

w planie rachunków dochodów własnych,

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 z których wynikające płatności wykraczają poza rok   

budżetowy.



5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł 

przeznacza  się  na  realizację  programu  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  w  kwocie 

69.950,00  zł oraz  na  realizację  zadań  określonych  w  programie  przeciwdziałania  narkomanii 

w kwocie 25.050,00 zł.

§ 15
Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 95.000,00 zł,

2)  celową  w  wysokości 5.000,00  zł  na  realizację  zadań  własnych  z  zakresu  zarządzania 

kryzysowego.

§ 16
Uchwala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem 

przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 18
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  1  stycznia  2010r. 

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

         / - / Mieczysław Podlewski


