UCHWAŁA NR XXIX/189/2008
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie: uchwalenia budŜetu gminy na rok 2009

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 4, 9 lit. „d" i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz
art.165, art. 166, art. 168 ust.2 pkt 2 i 6, art.173, art.184 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14, ust.
2 i 3, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249,
poz.2104 z późn. zmianami)
uchwala się, co następuje:

§1
Dochodu budŜetu gminy w wysokości 26 157 384 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1) dochody bieŜące w kwocie
16 515 984 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 9 641 400 zł.

§2
1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości 29 741 582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieŜące w kwocie 16 840 332 zł, w tym na:
- wynagrodzenia kwotę 6 575 974 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kwotę 1 129 293 zł,
- planowane dotacje kwotę 196 500 zł,
- obsługę długu 354 000 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 12 901 250 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych, w 2009 r. - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§3
1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości 3 584 198 zł pokryty zostanie wolnymi środkami
i kredytem.
2. Przychody budŜetu w wysokości 3 912 998 zł, stanowią przychody ze spłaty udzielonych
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poŜyczek ze środków publicznych w wysokości 42 000 zł, wolne środki w kwocie
1 000 000 zł oraz przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 2 870 998 zł.
3. Rozchody budŜetu wynoszą 328 800 zł, z tego:
1) 200 000 zł – udzielone poŜyczki,
2) 128 800 zł – spłaty otrzymanych poŜyczek i kredytów, które pokryte zostaną
dochodami własnymi,
4. Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 4.

§4
W budŜecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł oraz rezerwę celową na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8 000 zł.

§5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z
załącznikiem nr 7.

§6
1. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 23.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.

§7
Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budŜetowego w likwidacji, w wysokości:
1) przychody - 0 zł
2) wydatki - 37 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:
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1) przychody 18 400 zł,
2) wydatki
94 592 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§9
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do kwoty: 500 000 zł,
2) pokrycie planowanego deficytu budŜetu do kwoty: 8 000 000 zł.

§ 10
UpowaŜnia się Burmistrz do:
1. Zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budŜetowego
deficytu budŜetu do wysokości 500 000 zł.
2. Zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty
realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz
na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w
załącznikach 3 i 10,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną
kwotę 600 000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków tj. do przenoszenia środków między paragrafami i
rozdziałami, w tym środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków
majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
między paragrafami w ramach tego samego rozdziału w planie wydatków oraz w planie
dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
dokonywania przeniesień między paragrafami w ramach tego samego rozdziału w planie
wydatków.
6. Lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ
bank prowadzący obsługę budŜetu gminy.
7. Udzielania poŜyczek w roku budŜetowym do maksymalnej wysokości 200 000 zł.
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§ 12
Ustala się kwotę do której Burmistrz moŜe samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600 000 zł.

§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

