
                      Uchwała Budżetowa na 2010 rok
Nr 

                  Rady Gminy Tarnowiec
                 z dnia  grudnia 2009 roku      

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,pkt.9 lit."d",lit."i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, 
art.214, art.215, art.217, art.219 ust.3, art.222 ust.1 i 2, art. 237, art.239, art.258 i art. 264 
ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) 
Rada Gminy Tarnowiec uchwala co następuje.

§ 1.Ustala się  dochody budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie 20 126 083,80 zł. w tym:
1) dochody bieżące – 18 860 757,80 zł.
2) dochody majątkowe – 1 265 326,00 zł. 

       zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
§ 2.Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie 24 142 178,80 zł. w tym:

1) wydatki bieżące - 20 327 453,80 zł.
2) wydatki majątkowe - 3 814 725,00 zł.

       zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 016 095,00 zł., który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 4. Ustala się przychody w łącznej kwocie 5 714 911,40 zł. pochodzącymi z:
-  paragraf 952 –  Przychody z  zaciągniętych  kredytów i  pożyczek na  rynku krajowym w 
kwocie – 5 714 911,40 zł.
§ 5. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 1 698 816,40 zł.:

- paragraf 992 – Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych – 1 698 816,40 zł. 
z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 604 488,40 zł.
2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 94 328,00 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań na:
1) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do 

kwoty 4 016 095,00 zł.
2) zaciągnięcie  kredytów i  pożyczek na spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań z 

tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 698 816,40 zł.
3) zaciągnięcie  kredytów  i  pożyczek  na  pokrycie  występującego  w  ciągu  roku 
przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł.

§ 7.  Ustala  się  kwotę  wydatków przypadających  do  spłaty z  tytułu  poręczeń i  gwarancji 
udzielonych przez gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 150 000,00 zł.

§ 8. 1.Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w kwocie 82 000,00 zł. i wydatki na zadania wynikające z:

1) gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 75 300,00 zł.

2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 700,00 zł.

2.Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 
w kwocie 271 309,00 zł. w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały



tabelą nr 4.
§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom sektora finansów publicznych 
i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§  11.  Ustala  się  plan  przychodów  i  kosztów  oraz  dotację  przedmiotową  dla  Zakładu 
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu z tytułu dopłat do: 

1) kosztów dostarczanej wody  -  116 000,00 zł.
2) kosztów odprowadzenia ścieków – 107 022,00 zł.
zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§  12.  Ustala  się  limity  wydatków  na  wieloletnie  programy  inwestycyjne  w  brzmieniu 
załącznika  
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 13. 1.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł.
2.  Tworzy się  rezerwę celową w wysokości  165 000,00 zł.  na  podwyżki  wynagrodzeń w 
oświacie.
§ 14.  Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.
§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 
budżetowego do maksymalnej kwoty  500 000,00 zł.
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków niż  bank 
wykonujący bankową obsługę gminy,
3)  zaciągania  zobowiązań  na  finansowanie  wydatków z  tytułu  limitów na  wieloletnie 
programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000,00 zł.
5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie:
a) wydatków bieżących, bez wyłączenia zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia 
ze stosunku pracy,
b) wydatków majątkowych, polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi 
a wydatkami majątkowymi. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.
§ 17. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2010 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


