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Zacho.2010.64.1218
UCHWAŁA Nr LII/370/09
RADY GMINY REWAL
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
(Szczecin, dnia 8 lipca 2010 r.)

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, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, 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, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 64.466.461 zł, z tego:
1. dochody bieżące - 51.426.461 zł,
2. dochody majątkowe - 13.040.000 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 6) w wysokości - 83.491.291 zł z tego:
1. wydatki bieżące - 36.101.339 zł,
2. wydatki majątkowe - 47.389.952 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości, - 19.024.830 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1. zaciąganych kredytów - 21.437.423 zł,
§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie - 21.437.423 zł, ustala się rozchody budżetu w kwocie - 2.412.593 zł,
(Załącznik nr 14)
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości - 197.800 zł, z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki losowe
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 2.200 zł.
§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1. inwestycyjne do roku 2024 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 229.875.790 zł.
§ 7. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 10) w wysokości:
1. przychody - 3.606.000 zł
2. wydatki - 3.606.000 zł.
§ 8. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 13)
w wysokości:
1. przychody - 102.020 zł
2. wydatki - 102.020 zł
§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 2.500.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 19.024.830 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i
kredytów, do kwoty - 2.412.593 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
a) inwestycyjne do roku 2024 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i
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termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 11. Ustala się dotacje:
1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 1.906.622 zł,
b) przedmiotowe (Załącznik Nr 12) w wysokości - 2.451.000 zł,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne w wysokości - 385.000 zł z
przeznaczeniem na:
a) dotację celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w
zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie: 25.000 zł,
b) dotację celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania
zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie: 360.000 zł,
§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości - 827.200 zł,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie - 3.235.500 zł.
§ 13. 1. Ustala się dochody w wysokości - 470.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych (załącznik nr 3)
2. Ustala się wydatki w wysokości - 310.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik nr 8),
3. Ustala się wydatki w wysokości - 160.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 8).
§ 14. Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2.500.000 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych, z
wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom
organizacyjnym gminy,
4. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 1.500.000 zł,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2010
(ogółem)
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2010
(dochody własne)
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 3
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Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2010
(z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń)
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024 r.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 5
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010R.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 6
WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL NA 2010R.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 7
WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL NA 2010R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 8
WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL NA 2010 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 10
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010R.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 11
DOTACJE PODMIOTOWE* W 2010R.
grafika
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ZAŁĄCZNIK Nr 12
DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2010R.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 13
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Rewal w
2010 r.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 14
Przychody i rozchody budżetu Gminy Rewal w 2010 r.
grafika
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