
                                                      UCHWAŁA NR V/22/11 

RADY GMINY KOWIESY 

z dnia 16 lutego 2011 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 
28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 
258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) i 
art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 
620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078)  

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kowiesy na 2011 rok. 

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 8.259.760,00 zł, zgodnie z tabelą nr 
1, w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości 6.752.865,00 zł, 
2) dochody majątkowe w wysokości 1.506.895,00 zł. 

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną kwotę dotacji z budżetu 
państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie w wysokości 917.076,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. 

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 12.309.440,00 zł, zgodnie z tabelą nr 
3, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 6.222.283,00 zł,  
2) wydatki majątkowe w wysokości 6.087.157,00 zł, 
2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku, zgodnie 
z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały. 

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z 
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 
wysokości 917.076,00 zł,  zgodnie  z  tabelą  nr 4. 

 
 
§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w 
wysokości 4.049.680,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 
zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.049.680,00 zł. 

 
 

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.351.064,00 zł i rozchody budżetu w 
łącznej wysokości 1.301.384,00  zł, zgodnie z tabelą 5. 



 

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem 
na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 
530.000,00 zł, 

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej w wysokości 510.000,00 zł, 

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.473.680,00 zł, 
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 

831.500,00 zł. 
 

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości 30.000,00 zł, 
2) celowe w wysokości 57.000,00 zł, z czego: 

a) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu  
zarządzania kryzysowego w wysokości 17.000,00 zł, 
b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł. 

 
 
§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie 
przeciwdziałania narkomani, zgodnie z tabelą nr 6.  

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, określone w art. 2 
ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na kwotę 
173.792,00  zł, zgodnie z tabelą nr 7.  

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  
zgodnie z tabelą nr 8.  

§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.088,00 zł, 
zgodnie z tabelą nr 9. 

§ 14. Wydatki budżetu obejmują wydatki na projekty i programy realizowane ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających 
zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zgodnie z tabelą nr 10.  
 
§15. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 
1,w tym: 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, 
przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 174.323,00 zł, 

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: 
podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 413.817,00 zł. 

 
§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1) zaciągania w 2011 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, 
z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500.000,00 zł, 

2) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających 
na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze 
stosunku pracy, 

 



 
 

3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między 
zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej 
realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach 
inwestycyjnych, 

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

 
§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.             
 
 
 
 
                                                                                           Przewodnicząca  Rady Gminy 
                                                                                       
                                                                                                 /-/ Barbara Kowalska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


