Zarządzenie Nr 49/F/08
Wójta Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie przygotowania projektu budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok
2010.
Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 179, art. 180, ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
Ustalam projekt budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2009 w wysokości:

§ 1. 1. Dochody budżetu Gminy Kijewo Królewskie na 2010 rok w wysokości
12 553 109 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
1) Dochody własne …………………………………………… 3 766 213 zł,
2) Dotacje celowe………………………………………………3 577 504 zł,
3) Subwencja ogólna ………………………………………….. 4 809 392 zł,
4) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ……………...400 000 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) Dochody majątkowe ……………………………………….. 2 452 500 zł,
w tym:
- Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ………………. 2 352 500 zł,
- Dochody ze sprzedaży majątku……………………………..100 000 zł,
2) Dochody bieżące …………………………………………...10 100 609 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Kijewo Królewskie na 2010 rok w wysokości
13 263 109 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) Wydatki majątkowe………………………………………….3 746 000 zł,
2) Wydatki bieżące……………………………………………. .9 517 109 zł,
w tym:
- wynagrodzenia ……………………………………………… 3 825 825 zł,
- pochodne od wynagrodzeń ………………………………………701 770 zł,
- dotacje z budżetu ……………………………………………… 701 314 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego ……………………….. 147 000 zł.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości ……………………………………………51 382 zł,
2) celową w wysokości …………………………………………...100 000 zł
z przeznaczeniem na:

- dotację celową na finansowanie zadań zleconych w trybie ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej w wysokości …………….40 000 zł,
- dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych w zakresie wydatków na ochronę zabytków
w wysokości……………………………………………………...10 000 zł.
3) rezerwę celową utworzoną na podstawie art. 26 ustawy o zarządzaniu
kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz.590) w wysokości….50 000 zł.
§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 710 000 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie …………………………….240 000 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie …………………………….470 000 zł.
§ 5. 1. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 1 409 431 zł, plan rozchodów

w wysokości 699 431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 699 431 zł.
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości
1 336 704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących gminy,
dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa w wysokości 190 100 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
wysokości 433 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 55 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
§ 8.

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody 1 350 zł,
2) wydatki 3 850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 7 000 zł,
2) wydatki 7 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
1) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek

oświatowo - wychowawczych w wysokości 420 000 zł, zgodnie z zał. nr 12.
2) Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim na

łączną kwotę - 73 000 zł,

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 40 000 zł,
zgodnie załącznikiem nr 13.
§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów

i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości
710 000 zł;
§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku

i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje ogłoszone na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy.

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art.
188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy Kijewo Królewskie na 2010 rok
w wysokości 12 553 109 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
1) Dochody własne …………………………………………… 3 766 213 zł,
2) Dotacje celowe………………………………………………3 577 504 zł,
3) Subwencja ogólna ………………………………………….. 4 809 392 zł,
4) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ……………...400 000 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) Dochody majątkowe ……………………………………….. 2 452 500 zł,
w tym:
- Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ………………. 2 352 500 zł,
- Dochody ze sprzedaży majątku……………………………..100 000 zł,
2) Dochody bieżące …………………………………………...10 100 609 zł.
§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Gminy Kijewo Królewskie na 2010 rok
w wysokości 13 263 109 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) Wydatki majątkowe………………………………………….3 746 000 zł,
2) Wydatki bieżące……………………………………………. .9 517 109 zł,
w tym:
- wynagrodzenia ……………………………………………… 3 825 825 zł,
- pochodne od wynagrodzeń ………………………………………701 770 zł,
- dotacje z budżetu ……………………………………………… 701 314 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego ……………………….. 147 000 zł.
2. Wykaz wydatków majątkowych realizowanych z budżetu gminy przedstawia
załącznik nr 3A.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości ……………………………………………51 382 zł,
2) celową w wysokości …………………………………………...100 000 zł
z przeznaczeniem na:
- dotację celową na finansowanie zadań zleconych w trybie ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej w wysokości …………….40 000 zł,
- dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych w zakresie wydatków na ochronę zabytków
w wysokości……………………………………………………...10 000 zł.
3) rezerwę celową utworzoną na podstawie art. 26 ustawy o zarządzaniu
kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz.590) w wysokości….50 000 zł.
§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 710 000 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie ………………….240 000 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie …………………………….470
000 zł
§ 5. 1. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 1 409 431 zł, plan rozchodów

w wysokości 699 431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 699 431 zł.
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości
1 336 704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących gminy,
dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa w wysokości 190 100 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
wysokości 433 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 55 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
§ 8.

§ 9.

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody 1 350 zł,
2) wydatki 3 850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 7 000 zł,
2) wydatki 7 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
1) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek

oświatowo - wychowawczych w wysokości 420 000 zł, zgodnie z zał. nr 12.
2) Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim na
łączną kwotę - 73 000 zł,
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 40 000 zł,
zgodnie załącznikiem nr 13.
§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów

i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości
710 000 zł;
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 500 000 zł,
2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
(2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin
zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500 000 zł.
3) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień
wydatków między działami,
4) przekazania uprawnień Kierownikom jednostek budżetowych:
- do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i
paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej
- do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów
własnych tych jednostek między paragrafami w ramach rozdziałów
klasyfikacji budżetowej
5) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty
200 000 zł
7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku

i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia

2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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zał. nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2010 r.
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zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w części należnej jst
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2010 r.
zał. nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2010 r.
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