
                       w sprawie bud Ŝetu Gminy Golina na rok 2010

Na podstawie:
 - art.18 ust. 2 pkt. 4 i 9 litera i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie  gminnym
   (Dz. U. z 2001 roku 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 roku o finansach 
    publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) 
 - art. 166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, 
    poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy
   wprowadzaj ące ustaw ę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) 

Rada Miejska w Golinie uchwala, co nast ępuje:

1. Ustala si ę łączną kwot ę dochodów bud Ŝetu na 2010 rok w wysoko ści: 25 338 000,00 zł    
    z tego:
    - dochody bieŜące w kwocie 24 088 000,00 zł    
    - dochody majątkowe w kwocie 1 250 000,00 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: 3 876 440,00 zł      
        zgodnie z zał ącznikiem nr 3
    2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 
       środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie 500 000,00 zł         

1. Ustala si ę łączną kwot ę wydatków bud Ŝetu na 2010 rok w wysoko ści: 35 627 289,00 zł    
    z tego:
    - wydatki bieŜące w wysokości 23 707 731,00 zł    
    - wydatki majątkowe w wysokości 11 919 558,00 zł    
     zgodnie z zał ącznikiem nr 2
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
    1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
        zleconych ustawami w wysokości: 3 876 440,00 zł      
        zgodnie z zał ącznikiem nr 3
    2) 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 j.s.t., w kwocie 9 243 300,00 zł      
        w tym finansowane ze środków własnych w kwocie 4 273 425 złotych.
        zgodnie z zał ącznikiem nr 7
3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty 
    realizowane ze środków,  o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zadania wynikające
    z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z zał ącznikiem nr 6 i nr 7.

    Deficyt budŜetu w kwocie 10 289 289 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów
   i poŜyczek.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budŜetu 12 090 000,00 zł    
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budŜetu 1 800 711,00 zł      
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budŜetu zawiera załącznik nr 8

    Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu Gminy:
    1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 765 787,00 zł         
    2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 133 000,00 zł         
    zgodnie z załącznikiem nr 4
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Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych:
1) przychody 1 498 850,00 zł      
2) wydatki 1 498 200,00 zł      
zgodnie z załącznikiem nr 9

Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budŜetowych:
1) przychody 1 000,00 zł             
2) wydatki 1 000,00 zł             
zgodnie z załącznikiem nr 11

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody w wysokości 20 000,00 zł           
2) wydatki w wysokości 20 000,00 zł           
zgodnie z załącznikiem nr 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowych w kwocie 12 266 000,00 złotych, 
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu  Gminy w kwocie 500 000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy w kwocie 5 996 389,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek w kwocie
  1 559 711 zł.
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŜetu Unii 
    Europejskiej w kwocie  zł 4 209 900 zł.

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budŜetowym 2010
w wysokości 100 000 złotych, z tego
1) gwarancje do kwoty 50 000,00 zł,
2) poręczenia do kwoty 50 000,00 zł

Ustala się kwotę poŜyczek udzielanych przez Burmistrza Goliny do wysokości 350 000,00  zł.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych
poręczeń w kwocie 20 842 złote.

UpowaŜnia się Burmistrza Goliny do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6 ;
2) na finansowanie programów i projektów ze środków z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
     zwrotowi środków z pomocy, udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
    o Wolnym Handlu (EFTA), a takŜe innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 
     niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 7 ;
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
    jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

UpowaŜnia się Burmistrza Goliny do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego 
    w ciągu roku budŜetowego deficytu budŜetu do wysokości 500 000,00 zł
2) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.. 89 ust. 1
    pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 7 500 000 zł
3) dokonywania zmian w budŜecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
    paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposaŜenia, 
    wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 10 000 złotych
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budŜetowych do dokonywania przeniesień w planie
    rachunku dochodów własnych
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
    których realizacja w roku budŜetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
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    działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŜetowy
6) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank
    prowadzący obsługę budŜetu.
7) samodzielnego zaciągania zobowiązań do sumy 200 000,00 zł.

UpowaŜnia się kierownika zakładu budŜetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu 
budŜetowego, polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami kosztów pod warunkiem, Ŝe
nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budŜetu ani zwiększenia dotacji z budŜetu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w kwocie 117 000 złotych
przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 109 000 złotych 
oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 
w kwocie 8 000 złotych.

Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 90 000,00 zł
2) celowe w wysokości 513 670,00 zł z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  90 000,00 zł

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                        Lech Kwiatkowski

                                                                ...........................................
                                                                              ( podpis)
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c) na wypłaty odpraw emerytalnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości  228 000,00 zł
d) na 7 % podwyŜki wynagrodzeń od 1.09.2010 w dziale 801 Oświata i wychowanie 
    w wysokości  123 270,00 zł

b) na wypłaty nagród jubileuszowych w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości  72 400,00 zł
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