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UCHWAŁA Nr XXXI/209/09 
RADY GMINY BUKOWSKO  

z dnia 16 grudnia 2009 roku 
  

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 2010 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit’d’ oraz lit. ‘i’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  
oraz art. 24 pkt. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust .2 oraz art.195 ust.2  ustawy z dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)  
Rada Gminy w Bukowsku 

 
 

u c h w a l a 
co następuje :  
 

§ 1 
 
1) Ustala się dochody budŜetu gminy na rok 2010 w wysokości  16 167 095 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
2) Ustala się wydatki budŜetu na rok 2010 w wysokości 19 521 463 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 2. 
3)  RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt 

budŜetu w kwocie 3 354 368 zł, który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 

4)  Ustala się przychody budŜetu w kwocie 3 889 168 zł i rozchody budŜetu w 
kwocie 534 800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

 
§ 2 

 
1) Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2010 
jak załącznik Nr 4 

2) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami jak załącznik Nr 4a.  

 
 

§ 3 
 
Ustala się dochody budŜetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych i wydatki budŜetu na realizację zadań ujętych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania 
narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
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§ 4 

 
Ustala się wydatki majątkowe budŜetu w wysokości 4 053 800 zł zgodnie z 
załącznikiem Nr 6. 

§ 5 
 

Ustala się wydatki budŜetu z tytułu: 
1) Dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 

190 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 
2) Dotacji podmiotowych dla działających na terenie gminy samorządowych 

przedszkoli na łączną kwotę 410 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
3) Dotacji celowej na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie 

naleŜącym do sektora finansów publicznych i niedziałających celu 
osiągnięcia zysku prowadzącym działalność poŜytku publicznego zgodnie 
z ustawą o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie  na 
prowadzenie działalności sportowej; organizacja imprez sportowych, 
szkolenie dzieci i młodzieŜy, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych na 
łączną kwotę 55 000 zł w tym dla miejscowości i dyscyplin sportowych : 

     Bukowsko  – piłka noŜna   11 000 zł 
     Nowotaniec -  piłka noŜna   24 000 zł 
     Pobiedno - piłka noŜna   16 500 zł 
   Nagórzany  - tenis stołowy   3 500 zł 
4) Pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sanockiego na 

realizację zadania o nazwie  
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2208R Wola Sękowa – przez wieś”  
w wysokości 40 000 zł  
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R Sanok-Bukowsko etap III”  
w wysokości 40 000 zł 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec” –  
w wysokości 40 000 zł 

5) Dotacji celowej na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie na zakup paliwa do samochodu słuŜbowego do 
Komisariatu Policji w Bukowsku w celu zabezpieczenia ciągłości pracy 
komisariatu w kwocie 2 400 zł. 

6) Dotacji celowej  dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 
między jst na realizację Projektu PSeAP – Podkarpacki System 
Administracji Publicznej w kwocie 31 800 zł 

7) Dotacji podmiotowej z budŜetu dla samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 
z przeznaczeniem na wsparcie działań poradni Leczenia UzaleŜnień i 
pomoc przy realizacji programów terapeutycznych w wysokości 1 000 zł  
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§ 6 

 
Tworzy się rezerwę ogólną budŜetu  w kwocie  20 000 zł.  
Tworzy się rezerwę celową budŜetu na dofinansowanie do zadań własnych 
Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27 980 zł 
 

§ 7 
 

1) Ustala się plany przychodów i wydatków dla Zakładów BudŜetowych- 
zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

2) Ustala się plany dochodów własnych jednostek budŜetowych i wydatków 
nimi sfinansowanych – zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

 
§ 8 

 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11. 
 
 

§ 9 
 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z budŜetu unii europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 12 

 
§ 10 

 
Przyjmuje się prognozę kwoty długu Gminy Bukowsko zgodnie z załącznikiem  
Nr 13. 
 

§ 11 
 

Ustala się następujące limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i 
poŜyczek na rok 2010: 

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu 
w kwocie 2 000 000 zł, 

2) na finansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 3 354 368 zł 
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek  

w kwocie 534 800 zł. 
 
 



 
4 

§ 12 
 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 
1) Zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w trakcie 

roku deficytu budŜetowego do wysokości  2 000 000 zł, 
2) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach 

działów i paragrafami w ramach rozdziałów, 
3) Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy  3 000 000 zł, 
4) Lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach w innych 

bankach niŜ bank  prowadzący obsługę. 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i 
termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 3 000 000 zł, 

 
 

 
§ 13 

 
UpowaŜnia się Kierownika Zakładu BudŜetowego do dokonywania innych 
zmian niŜ określone w art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych z dnia 
30.06.2005 roku ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104), pod warunkiem Ŝe nie spowodują 
one zmniejszenia wpłat do budŜetu ani zwiększenia dotacji z budŜetu. 

 
§ 14 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 
 
 

§ 15 
 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy w Bukowsku. 
 

§ 16 
 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2010 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Bukowsko.  

 


