
Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2010
Nr 310/XXXVI/09

Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 16 grudnia 2009r

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 4, plĆ 9lit. d oraz i ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.lJ. z
2001 I. Nr 142' poz.1591 z póżn. zfi|.) oruz art.2ll, art. Żl2, art.214, art. 215, art' 21'7 ' art' 235' art. 236, art. Ż3'7 , art'
239, arl. 264 \st.3 lstawy z dniaz1 sierpnia 2009 r. o finansach publiczrrych (Dz. U. Nr 157, poz' |240 )w związku z
art. 121 usta\łry z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publiczrrych (Dz.U. NI l57,
poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje

sl.

Dochody w łącmej kwocie 35 481 692. zł, w tym:
l) dochody bieŻące W kwocie: 35 341 692 zl'
2) dochody majątkowe w kwocię: 140 000Zł'
_ zgodnie z załącmikiem nr l do niniejszej uchwĄ.

s2.

l. Wydatki w łącmej kwocie 41 'l28 970zł,w tym:
l) wydatki biezące w kwocie 33 '7'll '748 Zł'
2)wydatki majątkowe w kwocie'7 35'I 22Ż zł.
_ zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwĄ.

2. wydatki budŹęfu obejmująplan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. wydatki budżetu obejmująplan wydatków majątkowych zgodnie z zalącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

s3.

l. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi dęfic}t budżetu w kwocie 5 647 Ż78zł, który Zostanię
poĘty przychodami pochodzącymi z:

l) kr€dlów w kwocie 4 634'790.zł'

2) wolnych środkówjako nadwyżki ŚIodków pieniężnych na mchunku bieŻącym budżetu gminy, vrynikających z
rozliczeń wyemitowanych papiefów waftościowych, kredytów i pożyczek zlat ubiegĘch w kwocie l0I2488zł'

2. Przychody budżetu w wysokości 7 0l2 488.zł, rozchody w wysokości l3652l.0.zł' zgodnie z załącmikiem nr
3 do niniejszej uchwaĘ.

s4.

Limity zobowiązań Z t}łułu emisji papielów wartościowych oraz kedytów i poŹyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego defic}tu budŻetu w kwocie 500 000zł,
2) sfinansowanie planowanego deficyfu budżetu w kwocie 4 634'7902ł,
3) spłatę wcześniej zaciągnięĘch zobowiązat1 z tytułu emisji papierów Wartościowych oraz zaciągniętych

pożyczek i ked)'tów w kwocie l 365 2l0 zł'

$s.

l. Rezerwę ogó]ną w wysokości l00 000 zł.
2. Rezerwy cęlowe w wysokości 10 000. zł'
w Ę/m na:
a) zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w łysokości l0 000. zł,

s6.

l. Dochody i wydatki związane z realizacją zadafi z zakresl administracji rządowej i innych zleconych

odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwĄ.



2. Dochody i wydatki zwięale z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
adminisnacji rządowej, zgodni'e z zalącanikięm nr 5 do niniejszej uchwĄ.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jędnostkami samolządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

s7.

1' Ustala się dochody z tytufu wydawania zęzwolęi na sprzedaŻ napojów alkoholowych oraz wydatki na
realizację zadań określonych w gminnym plogramie plofilaktyki i rozwięywania problemów
alkoholovrych, zgodnie z załącznkiem nr 7 do niniejszej uchwaĘ.

2' Ustala się wydatki na realizację zadań okęślonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
zgod e z załącmikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

s8.

l) Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu z t}łułu dopłaty do:
a) dotacja na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu
b) dopłata do czynszu lokali o obniżonym standaldzie eksploatowanych lokali mieszka|nych

- zgodnię Z załącmikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

L Dotacje podmiotowe dla:
l ) I-ej Prywatnej Szkoły podstawowej w Sierpcu .,

2) I-ego Niepublicznego Gimnazjum w Sierpcu
3) Gimnazjum im. Biskupa Leona wętmańskiego w Sierpcu,
4) Domu Kultury w Sierpcu,
5) Miejskiej Biblioteki w Sierpcu,
ó) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta sięrpca

- zgodnie z załącznikiem nr l 0 do niniej szej uchwaĘ.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zallczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicmych zgodnie

załącmikiem nr 1 l.

se.

Plan przychodÓw i kosztów zakładu budżetowego zgodnie Z załączrikiem nr l 2 do niniej szej uchwaĘ.

s 10.

- Ptan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 13 do
niniejszej uchwaĘ.

s 11.

l. Ustala się plan prrychodów i wydarków C mirrnego Funduszu ochrony Środowiska i Cospodarki Wodnej w

wysokości:
l) prrychody l32 030 zł,
2) wdatki 546 000 zł'
- zgodnie z załącntikięm nr 15 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na

2010r.

s 12.

l. Wydatki budŹetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami

inwestycyjnymi zgodnie z załącmkiem nr 17 do niniejszej uchwĄ.



3)

4)

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwesĘcy.jnę w latach 2010 - 2072 zgodnie z załącmikiem rrr 18
do niniejszej uchwaĘ.

s 13.

Upoważnia się wójta./Burmistrza,/Prezydenta do:
l) zaciągania krędytów i po4czek oruz emisji papierów wartościowych na pokrycie \łystępującego w ciągu

roku przejściowęgo deficytu budżetu do wysokości 500 000 Zł,
2) zaciryaliazobowięań:

a) na finansowanie wydatków na więloletnie plogramy inwesĘcyjne, na plogramy finansowane z
udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających Zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 18 do niniejszej uchwĄ,

b) z qĄułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia cią1łości działania
gminy i termin zapłaty upływa w 20l 1 roku na łącmą kwotę 200 000zł,

przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie
finansowym jednostki,
lokowania wolnych środków budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

s 14.

Dołącza się do uchwaĘ prognozę łącmej kwoty dfugu i spłat gminy na koniec 20l0 roku i lata następne'

s ls.

Wykonanie UchwĄ powielza się Burmistrzowi.

s 17.

Uchwała wchodzi w żłcie z dniem l stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP gminy Sierpc.

P rz ew o dnicz ący Rcldy G n iny


