
Uchwała Budżetowa Gminy Czarna
na rok 2011

Nr III/18i20t0
Rady Gminy Czarna

z dnia 29 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 51 ust. 2, afi. 60
ust'l, ań. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r' o samorŻądzie gminnym (Dz' U' z 2001 r. nr
142, poz. I59I z póŹn. zm') ol{z art.2I7, art' 2I2, axt.2I4, art.2I5, art.217, aft.222' aft.
235' afi.236' afi.23'7, art.238, ań.239, afi.212' an' 258, an' 264 ust. 3 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 I. o finansach publicznych (DŻ' U. nr I57 , poz. IŻ40 z późn' zm.) w związku z
art. 121 ustawy Ż dnia 27 sierpnia 2009 I' Przepisy wprowadzające ustawę o f1nansach

publicŻnych (Dz. U' nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Czarna uchwala' co następuje:

sl.
Ustala się planowane dochody budzetu w łącznej kwocie 32 298 064,00 zł, w tprr:

1 ' Dochody bieżące w kwocie 28 188 614,00 zł,
2' Dochody majątkowe w kwocie 4 109 450'00 zł
- zgodnie z załączonądo niniejszej uchwały tabęlą nr 1.

$2.
Ustala się planowanę rłydatki budżetu w łącznej kwocie 30 836 135,57 zł, w tyl:
1. Wydatki bieżące w kwocie 24 857 591,48 zł, w szczególności na:

1) \łydatki bieżącę jednostęk budżetowych w łącznej kwocie 16 590 148'00 zł' \ł tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 050'7'15,00 zł,
b) wydatki związane z lealizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 539 3'73 zl:

2) dotację na zadania biężącę w kwocie 1 |30 657 ,00 ń;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocię 6 1'ł3 787,00 zł;

4) obsługę długu jednos&i samorządu tęr}to alnęgo w kwocie 992 999,48 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5 978 544'09 zł, w tym na inwestycje i Zakupy inwestycyjne
w kwocie 5 978 544,09 zł, z czego na programy finansowane z udziałem śIodków, o któIych
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp (pochodzących ze Źródeł zagranicznych) w części związanej

ztealizacjązadań gniny w kwocie 3 962 372'09 zł
- zgoórtie z zalączonądo niniejszej uchwały tabelą nr 2.

$3.
Ustala się planowaną nadlłyżkę budżetu gminy w kwocie 1 461 928,43 7) z plzeznaczeniem

na spłatę wcześniej zaciągniętych ked}'tów i pożyczek'


