
 
Uchwała Nr XXXII/228/09 

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim 
z dnia 10.12.2009 roku 

 
 
w sprawie:  budŜetu gminy Koźmin Wlkp. na rok 2010 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit.d, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, art. 165, art. 166, art. 173, 

art. 182. art. 184, art. 188 ust.2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala 

co następuje: 

§ 1 

1. Uchwala się dochody budŜetu gminy w wysokości 27.128.000,00 złotych  

w tym: 

- Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.003.064,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 

1 do niniejszej uchwały.  

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują: 

1). Dochody bieŜące w kwocie 26.421.000,00 

2). Dochody majątkowe w kwocie 707.000,00 

 § 2 

1. Uchwala się wydatki budŜetu gminy w wysokości 34.219.000,00 złotych  

w tym: 

- wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań zleconych gminie ustawami 4.003.064,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 

niniejszej uchwały.  

2. W wydatkach ustalonych w § 2 punkt 1 wyodrębnia się: 

a).  wydatki bieŜące w kwocie       25.725.000,00 złotych 

            b). wydatki majątkowe w kwocie     8.494.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 

niniejszej uchwały.  

 



§ 3 

Tworzy się rezerwy: 

1). Ogólną w wysokości 23.198,00 złotych 

2). Celową w wysokości 1.000,00 złotych 

z tego: 

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  

w wysokości 1.000,00 złotych  

§ 4 

1. Deficyt budŜetu w wysokości 7.091.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z 

tytułu kredytów i poŜyczek. 

2. Określa  się łączną kwotę planowanych przychodów 9.095.000,00 i rozchodów 2.004.000,00 

budŜetu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

§ 5 

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

- przychody – 85.000,00 złotych 

- wydatki – 100.000,00 złotych 

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.  

 

§ 6 

 

1. Określa się dotację dla instytucji kultury i dotacji celowej z budŜetu na dofinansowanie w 2010 

roku w wysokości 1.251.000,00 złotych zgodnie  

z załącznikiem Nr 6A do niniejszej uchwały. 

2. Określa się dotacje dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.002.000,00 złotych zgodnie z 

załącznikiem Nr 6B do niniejszej uchwały. 

3. Określa się dotacje podmiotową z budŜetu dla pozostałych jednostek sektora finansów 

publicznych w wysokości 80.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6C do niniejszej 

uchwały.  

§ 7 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w kwocie 175.000,0  

złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 

173.000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych  

w programie  przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.  

 

§ 8 



Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek w kwocie 9.095.000,00 złotych 

z tego na: 

1). Finansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 7.091.000,00 złotych 

2). Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek  

w kwocie 2.004.000,00 złotych.  

§ 9 

UpowaŜnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 

1).Dokonywania zmian w budŜecie polegających na przeniesieniach  

w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu  

w tym do zmniejszania lub zwiększania kwot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,  

z wyjątkiem kwot dotacji i kwot wydatków majątkowych  

2). Lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank 

prowadzący obsługę budŜetu.  

3). Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i terminu zapłaty upływa w roku następnym 

4). Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

 

§ 10 

Ustala się kwotę 2.000.000,00 złotych do której Burmistrz moŜe samodzielnie zaciągać zobowiązania.  

§ 11 

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem 

przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej 

uchwały.  

 



§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźmina Wielkopolskiego.  

 

§ 13 

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 

 

                                                                                                  mgr inŜ. Justyn Zaradniak 

  

 


