UCHWAŁA NR III/5/10
RADY GMINY OSIE
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011
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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226,
poz. 1475) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Osie
uchwala , co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18.482.165 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 15.856.165 zł,
2) majątkowe w wysokości 2.626.000 zł,
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.376.000 zł. zgodnie z załącznikami
nr 1 i 1A
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 18.482.165 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 14.193.447 zł,
2) majątkowe w wysokości 4.288.718 zł,
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.655.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2A oraz z załącznikiem nr 3.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną w wysokości - 165.000 zł,
- w tym - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 34.000 zł
2) rezerwę na zadania inwestycyjne - 100.000 zł.
§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 w wysokości
4.288.718 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE
NA 2011 ROK.
§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 907.200 zł oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 907.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
na 2011 r. ustalając:
- dochody w kwocie - 2.405.988 zł.
- wydatki w kwocie - 2.405.988 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2011 r. ustalając:
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- dochody w kwocie - 382.800 zł.
- wydatki w kwocie - 382.800 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie
907.200 zł,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej - w kwocie 1.376.000 zł,
4) zaciągnięcia zobowiązań na spłatę pożyczek i kredytów z lat poprzednich - w kwocie 907.200 zł.
§ 9. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą
umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 120.000 zł.
§ 10. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 11. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości:
1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.968.520 zł. w tym na
zadania inwestycyjne 1.320.000 zł.;
2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 102.000 zł., zgodnie
z załącznikiem nr 8.
§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.469.660 zł,
koszty - 1.469.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych
limitów zobowiązań, określonych w §8 uchwały;
2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę
200.000 zł.;
3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
w zakresie realizacji wydatków bieżących, w tym również do dokonywania zmian wydatków na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu Gminy;
6) upoważnia się kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu do dokonywania innych zmian
w planie finansowym zakładu niż określone w art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani
zwiększenia dotacji z budżetu.
§ 14. Plan dochodów z reazlizacji zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 10.
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§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz. 675
i Nr 106, poz. 675.
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