
UCHWAŁA NR XXXIII/411/2009  

RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE  

z dnia 18 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. 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. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 , z późn. zm), Rada Miejska uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 72 100 916 zł,z tego: 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 70 738 474 zł,z tego: 

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości - 1 362 442 zł,która zostanie przeznaczona na: 

§ 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - 1 362 442 zł.  

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: 

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)w ramach pozostałych wydatków w wysokości 

- 86 960 zł.  

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 370 

000 zł, 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. (Załącznik Nr 15)w wysokości - 358 000 zł,  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie prze-ciwdziałania narkomanii 

(Załącznik Nr 15)w wysokości - 12 000 zł,  

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy: 

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy: 

§ 11. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) 

w wysokości: 

§ 12. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik 

Nr 10) w wysokości: 

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, do kwoty - 1 500 000 zł.  

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, 

o których mowa w § 13, do wysokości w nim określonej  

§ 15. Ustala się dotacje: 

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do: 

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

Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

1) dochody bieżące - 49 126 424 zł,

2) dochody majątkowe - 22 974 492 zł.

1) wydatki bieżące - 50 234 420 zł,

2) wydatki majątkowe - 20 504 054 zł.

1) spłatę rat pożyczek w kwocie - 689 000 zł,

2) spłatę rat kredytów w kwocie - 673 442 zł,

1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 5 000 zł

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4, 

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7),

2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków 

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) - 

1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w Załączniku Nr 7 do uchwały,

2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków 

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych ujętych w Załączniku Nr 8 do uchwały. 

1) dochody - 1 399 440 zł,

2) wydatki - 1 446 190 zł.

1) przychody - 140 200 zł,

2) wydatki - 140 200 zł.

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 1 400 000 zł,

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości - 52 000 zł,

c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 14) w wysokości - 420 000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 

a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 13) w wysokości - 

285 000 zł, 

b) celową na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcinie (Załącznik Nr 7) w wysokości - 

60 000 zł. 

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom 

organizacyjnym Gminy; 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym; 

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Bogusław Szymański 
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RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE  

z dnia 18 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. 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. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 , z późn. zm), Rada Miejska uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 72 100 916 zł,z tego: 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 70 738 474 zł,z tego: 

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości - 1 362 442 zł,która zostanie przeznaczona na: 

§ 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - 1 362 442 zł.  

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: 

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)w ramach pozostałych wydatków w wysokości 

- 86 960 zł.  

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 370 

000 zł, 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. (Załącznik Nr 15)w wysokości - 358 000 zł,  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie prze-ciwdziałania narkomanii 

(Załącznik Nr 15)w wysokości - 12 000 zł,  

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy: 

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy: 

§ 11. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) 

w wysokości: 

§ 12. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik 

Nr 10) w wysokości: 

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, do kwoty - 1 500 000 zł.  

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, 

o których mowa w § 13, do wysokości w nim określonej  

§ 15. Ustala się dotacje: 

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do: 

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

Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

1) dochody bieżące - 49 126 424 zł,

2) dochody majątkowe - 22 974 492 zł.

1) wydatki bieżące - 50 234 420 zł,

2) wydatki majątkowe - 20 504 054 zł.

1) spłatę rat pożyczek w kwocie - 689 000 zł,

2) spłatę rat kredytów w kwocie - 673 442 zł,

1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 5 000 zł

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4, 

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7),

2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków 

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) - 

1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w Załączniku Nr 7 do uchwały,

2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków 

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych ujętych w Załączniku Nr 8 do uchwały. 

1) dochody - 1 399 440 zł,

2) wydatki - 1 446 190 zł.

1) przychody - 140 200 zł,

2) wydatki - 140 200 zł.

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 1 400 000 zł,

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości - 52 000 zł,

c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 14) w wysokości - 420 000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 

a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 13) w wysokości - 

285 000 zł, 

b) celową na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcinie (Załącznik Nr 7) w wysokości - 

60 000 zł. 

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom 

organizacyjnym Gminy; 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym; 

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Bogusław Szymański 
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UCHWAŁA NR XXXIII/411/2009  

RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE  

z dnia 18 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. 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. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 , z późn. zm), Rada Miejska uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 72 100 916 zł,z tego: 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 70 738 474 zł,z tego: 

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości - 1 362 442 zł,która zostanie przeznaczona na: 

§ 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - 1 362 442 zł.  

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: 

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)w ramach pozostałych wydatków w wysokości 

- 86 960 zł.  

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 370 

000 zł, 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. (Załącznik Nr 15)w wysokości - 358 000 zł,  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie prze-ciwdziałania narkomanii 

(Załącznik Nr 15)w wysokości - 12 000 zł,  

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy: 

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy: 

§ 11. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) 

w wysokości: 

§ 12. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik 

Nr 10) w wysokości: 

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, do kwoty - 1 500 000 zł.  

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, 

o których mowa w § 13, do wysokości w nim określonej  

§ 15. Ustala się dotacje: 

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do: 

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

Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

1) dochody bieżące - 49 126 424 zł,

2) dochody majątkowe - 22 974 492 zł.

1) wydatki bieżące - 50 234 420 zł,

2) wydatki majątkowe - 20 504 054 zł.

1) spłatę rat pożyczek w kwocie - 689 000 zł,

2) spłatę rat kredytów w kwocie - 673 442 zł,

1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 5 000 zł

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4, 

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7),

2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków 

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) - 

1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w Załączniku Nr 7 do uchwały,

2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków 

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych ujętych w Załączniku Nr 8 do uchwały. 

1) dochody - 1 399 440 zł,

2) wydatki - 1 446 190 zł.

1) przychody - 140 200 zł,

2) wydatki - 140 200 zł.

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 1 400 000 zł,

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości - 52 000 zł,

c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 14) w wysokości - 420 000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 

a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 13) w wysokości - 

285 000 zł, 

b) celową na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcinie (Załącznik Nr 7) w wysokości - 

60 000 zł. 

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom 

organizacyjnym Gminy; 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym; 

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Bogusław Szymański 
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