
UCHWAŁA NR XXXV/73/09  

RADY GMINY JODŁOWA  

z dnia 18 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała budżetowa Gminy Jodłowa na rok 2010 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 11.531.499 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 11.718.999 zł, jak w tabeli nr 2. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 10.628.051 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.090.948 zł, w tym: wydatki na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.090.948 zł; jak w tabeli nr 2.1.  

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 187.500 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 187.500 zł; 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 885.700 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 698.200 zł, 

jak w tabeli nr 3.  

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 350.500 zł; - z czego: 

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§ 6. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Jodłowej w kwocie 70.000 zł.  

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 

1 do niniejszej uchwały  

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej 

kwocie 96.490 zł, w tym: 

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, 

z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.  

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa: 

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do: 

§ 12. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy Jodłowa zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy, zwroty wydatków 

dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jako dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek 

budżetu Gminy.  

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Jodłowa i termin zapłaty upływa 

w 2011 roku – na łączną kwotę 200.000 zł.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

1) dochody bieżące: 11.531.499 zł, jak w tabeli nr 1.

1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 7.663.941 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.560.934 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.103.007 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 216.990 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.447.155 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 118.965 z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 118.965 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 151.000 zł;

1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 885.700 zł, z czego: 

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 187.500 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów- 698.200 zł;

2) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 200.000 zł;

1) rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów z Unii Europejskiej i ze 

środków z budżetu państwa , w kwocie 100.000 zł; 

2) rezerwę na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 

pracowników pedagogicznych, dofinansowanie programów i projektów edukacyjnych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej i ze środków budżetu państwa, usuwanie awarii i wykonywanie remontów obiektów 

oświatowych w kwocie 250.000 zł; 

3) rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 500 zł.

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami – jak w tabeli nr 4; 

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań 

ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii – jak w tabeli nr 5; 

1) z tytułu dopłaty do 1 m3 oczyszczonych ścieków 22.490 zł;

2) z tytułu dopłaty do 1 tony przyjętych na wysypisko odpadów komunalnych 70.000zł

3) z tytułu dopłaty do 1 tony odpadów opakowaniowych - 4.000 zł

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne; 

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian 

obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych. 

1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których 

zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 200.000 zł; 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż

bank prowadzący obsługę budżetu 

Przewodniczący Rady  

 

Stanisław Kapłon 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik1.xls

 

Tabela nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY JODŁOWA na 2010 rok 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik2.xls

 

Tabela nr 2 - WYDATKI BUDŻETU GMINY JODŁOWA na 2010 rok 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik3.xls

 

Tabela 2.1 - WYDATKI MAJĄTKOWE W 2010 ROKU 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik4.xls

 

Tabela 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JODŁOWA 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik5.xls

 

Tabela 4 - Plan dochodów i wydatków na 2010 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne

zadania zlecone gminie ustawami 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik6.xls

 

Tabela 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 

2010 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik7.xls

 

Tabela nr 6 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na 2010 rok 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik8.xls

 

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXV/73/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2009 roku - Zestawienie 

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jodłowa w 2010 roku 

Załącznik nr 9  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik9.xls

 

Załącznik Nr 2 1do Uchwały Nr XXXV/73/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2009 roku - Plan 

przychodów i kosztów zakładu budżetowego 
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UCHWAŁA NR XXXV/73/09  

RADY GMINY JODŁOWA  

z dnia 18 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała budżetowa Gminy Jodłowa na rok 2010 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 11.531.499 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 11.718.999 zł, jak w tabeli nr 2. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 10.628.051 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.090.948 zł, w tym: wydatki na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.090.948 zł; jak w tabeli nr 2.1.  

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 187.500 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 187.500 zł; 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 885.700 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 698.200 zł, 

jak w tabeli nr 3.  

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 350.500 zł; - z czego: 

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§ 6. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Jodłowej w kwocie 70.000 zł.  

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 

1 do niniejszej uchwały  

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej 

kwocie 96.490 zł, w tym: 

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, 

z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.  

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa: 

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do: 

§ 12. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy Jodłowa zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy, zwroty wydatków 

dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jako dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek 

budżetu Gminy.  

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Jodłowa i termin zapłaty upływa 

w 2011 roku – na łączną kwotę 200.000 zł.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

1) dochody bieżące: 11.531.499 zł, jak w tabeli nr 1.

1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 7.663.941 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.560.934 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.103.007 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 216.990 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.447.155 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 118.965 z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 118.965 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 151.000 zł;

1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 885.700 zł, z czego: 

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 187.500 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów- 698.200 zł;

2) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 200.000 zł;

1) rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów z Unii Europejskiej i ze 

środków z budżetu państwa , w kwocie 100.000 zł; 

2) rezerwę na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 

pracowników pedagogicznych, dofinansowanie programów i projektów edukacyjnych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej i ze środków budżetu państwa, usuwanie awarii i wykonywanie remontów obiektów 

oświatowych w kwocie 250.000 zł; 

3) rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 500 zł.

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami – jak w tabeli nr 4; 

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań 

ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii – jak w tabeli nr 5; 

1) z tytułu dopłaty do 1 m3 oczyszczonych ścieków 22.490 zł;

2) z tytułu dopłaty do 1 tony przyjętych na wysypisko odpadów komunalnych 70.000zł

3) z tytułu dopłaty do 1 tony odpadów opakowaniowych - 4.000 zł

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne; 

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian 

obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych. 

1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których 

zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 200.000 zł; 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż

bank prowadzący obsługę budżetu 

Przewodniczący Rady  

 

Stanisław Kapłon 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik1.xls

 

Tabela nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY JODŁOWA na 2010 rok 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik2.xls

 

Tabela nr 2 - WYDATKI BUDŻETU GMINY JODŁOWA na 2010 rok 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik3.xls

 

Tabela 2.1 - WYDATKI MAJĄTKOWE W 2010 ROKU 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik4.xls

 

Tabela 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JODŁOWA 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik5.xls

 

Tabela 4 - Plan dochodów i wydatków na 2010 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne

zadania zlecone gminie ustawami 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik6.xls

 

Tabela 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 

2010 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik7.xls

 

Tabela nr 6 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na 2010 rok 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik8.xls

 

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXV/73/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2009 roku - Zestawienie 

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jodłowa w 2010 roku 

Załącznik nr 9  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik9.xls

 

Załącznik Nr 2 1do Uchwały Nr XXXV/73/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2009 roku - Plan 

przychodów i kosztów zakładu budżetowego 

ID: UCGNF-JGTFV-PMHGM-FOMTT-JZTDC. Podpisany. Strona 2 / 5



UCHWAŁA NR XXXV/73/09  

RADY GMINY JODŁOWA  

z dnia 18 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała budżetowa Gminy Jodłowa na rok 2010 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 11.531.499 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 11.718.999 zł, jak w tabeli nr 2. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 10.628.051 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.090.948 zł, w tym: wydatki na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.090.948 zł; jak w tabeli nr 2.1.  

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 187.500 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 187.500 zł; 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 885.700 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 698.200 zł, 

jak w tabeli nr 3.  

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 350.500 zł; - z czego: 

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§ 6. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Jodłowej w kwocie 70.000 zł.  

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 

1 do niniejszej uchwały  

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej 

kwocie 96.490 zł, w tym: 

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, 

z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.  

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa: 

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do: 

§ 12. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy Jodłowa zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy, zwroty wydatków 

dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jako dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek 

budżetu Gminy.  

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Jodłowa i termin zapłaty upływa 

w 2011 roku – na łączną kwotę 200.000 zł.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

1) dochody bieżące: 11.531.499 zł, jak w tabeli nr 1.

1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 7.663.941 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.560.934 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.103.007 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 216.990 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.447.155 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 118.965 z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 118.965 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 151.000 zł;

1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 885.700 zł, z czego: 

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 187.500 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów- 698.200 zł;

2) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 200.000 zł;

1) rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów z Unii Europejskiej i ze 

środków z budżetu państwa , w kwocie 100.000 zł; 

2) rezerwę na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 

pracowników pedagogicznych, dofinansowanie programów i projektów edukacyjnych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej i ze środków budżetu państwa, usuwanie awarii i wykonywanie remontów obiektów 

oświatowych w kwocie 250.000 zł; 

3) rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 500 zł.

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami – jak w tabeli nr 4; 

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań 

ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii – jak w tabeli nr 5; 

1) z tytułu dopłaty do 1 m3 oczyszczonych ścieków 22.490 zł;

2) z tytułu dopłaty do 1 tony przyjętych na wysypisko odpadów komunalnych 70.000zł

3) z tytułu dopłaty do 1 tony odpadów opakowaniowych - 4.000 zł

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne; 

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian 

obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych. 

1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których 

zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 200.000 zł; 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż

bank prowadzący obsługę budżetu 

Przewodniczący Rady  

 

Stanisław Kapłon 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 
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Tabela nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY JODŁOWA na 2010 rok 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik2.xls

 

Tabela nr 2 - WYDATKI BUDŻETU GMINY JODŁOWA na 2010 rok 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik3.xls

 

Tabela 2.1 - WYDATKI MAJĄTKOWE W 2010 ROKU 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik4.xls

 

Tabela 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JODŁOWA 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik5.xls

 

Tabela 4 - Plan dochodów i wydatków na 2010 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne

zadania zlecone gminie ustawami 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik6.xls

 

Tabela 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 

2010 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik7.xls

 

Tabela nr 6 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na 2010 rok 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik8.xls

 

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXV/73/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2009 roku - Zestawienie 

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jodłowa w 2010 roku 

Załącznik nr 9  

do Uchwały Nr XXXV/73/09 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Zalacznik9.xls
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UCHWAŁA NR XXXV/73/09  

RADY GMINY JODŁOWA  

z dnia 18 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała budżetowa Gminy Jodłowa na rok 2010 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 11.531.499 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 11.718.999 zł, jak w tabeli nr 2. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 10.628.051 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.090.948 zł, w tym: wydatki na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.090.948 zł; jak w tabeli nr 2.1.  

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 187.500 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 187.500 zł; 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 885.700 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 698.200 zł, 

jak w tabeli nr 3.  

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 350.500 zł; - z czego: 

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§ 6. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Jodłowej w kwocie 70.000 zł.  

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 

1 do niniejszej uchwały  

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej 

kwocie 96.490 zł, w tym: 

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, 

z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.  

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa: 

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do: 

§ 12. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy Jodłowa zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy, zwroty wydatków 

dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jako dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek 

budżetu Gminy.  

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Jodłowa i termin zapłaty upływa 

w 2011 roku – na łączną kwotę 200.000 zł.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

1) dochody bieżące: 11.531.499 zł, jak w tabeli nr 1.

1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 7.663.941 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.560.934 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.103.007 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 216.990 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.447.155 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 118.965 z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 118.965 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 151.000 zł;

1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 885.700 zł, z czego: 

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 187.500 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów- 698.200 zł;

2) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 200.000 zł;

1) rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów z Unii Europejskiej i ze 

środków z budżetu państwa , w kwocie 100.000 zł; 

2) rezerwę na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 

pracowników pedagogicznych, dofinansowanie programów i projektów edukacyjnych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej i ze środków budżetu państwa, usuwanie awarii i wykonywanie remontów obiektów 

oświatowych w kwocie 250.000 zł; 

3) rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 500 zł.

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami – jak w tabeli nr 4; 

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań 

ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii – jak w tabeli nr 5; 

1) z tytułu dopłaty do 1 m3 oczyszczonych ścieków 22.490 zł;

2) z tytułu dopłaty do 1 tony przyjętych na wysypisko odpadów komunalnych 70.000zł

3) z tytułu dopłaty do 1 tony odpadów opakowaniowych - 4.000 zł

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne; 

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian 

obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych. 

1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których 

zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 200.000 zł; 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż

bank prowadzący obsługę budżetu 

Przewodniczący Rady  

 

Stanisław Kapłon 
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UCHWAŁA NR XXXV/73/09  

RADY GMINY JODŁOWA  

z dnia 18 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała budżetowa Gminy Jodłowa na rok 2010 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 11.531.499 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 11.718.999 zł, jak w tabeli nr 2. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 10.628.051 zł, w tym: 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.090.948 zł, w tym: wydatki na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.090.948 zł; jak w tabeli nr 2.1.  

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 187.500 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 187.500 zł; 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 885.700 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 698.200 zł, 

jak w tabeli nr 3.  

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 350.500 zł; - z czego: 

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

§ 6. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Jodłowej w kwocie 70.000 zł.  

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 

1 do niniejszej uchwały  

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej 

kwocie 96.490 zł, w tym: 

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, 

z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.  

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa: 

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do: 

§ 12. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy Jodłowa zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy, zwroty wydatków 

dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jako dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek 

budżetu Gminy.  

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Jodłowa i termin zapłaty upływa 

w 2011 roku – na łączną kwotę 200.000 zł.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

1) dochody bieżące: 11.531.499 zł, jak w tabeli nr 1.

1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 7.663.941 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.560.934 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.103.007 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 216.990 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.447.155 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 118.965 z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 118.965 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 151.000 zł;

1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 885.700 zł, z czego: 

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 187.500 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów- 698.200 zł;

2) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 200.000 zł;

1) rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów z Unii Europejskiej i ze 

środków z budżetu państwa , w kwocie 100.000 zł; 

2) rezerwę na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 

pracowników pedagogicznych, dofinansowanie programów i projektów edukacyjnych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej i ze środków budżetu państwa, usuwanie awarii i wykonywanie remontów obiektów 

oświatowych w kwocie 250.000 zł; 

3) rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 500 zł.

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami – jak w tabeli nr 4; 

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań 

ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii – jak w tabeli nr 5; 

1) z tytułu dopłaty do 1 m3 oczyszczonych ścieków 22.490 zł;

2) z tytułu dopłaty do 1 tony przyjętych na wysypisko odpadów komunalnych 70.000zł

3) z tytułu dopłaty do 1 tony odpadów opakowaniowych - 4.000 zł

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne; 

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian 

obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych. 

1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których 

zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 200.000 zł; 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż

bank prowadzący obsługę budżetu 

Przewodniczący Rady  

 

Stanisław Kapłon 
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z dnia 18 grudnia 2009 r. 
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