
Uchwała Nr X)V142l2008
Rady Gminy w Starej Błotnicy
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Błotnica na rok 2009.

Na podstarvie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d", pkt 10, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

samórządzie gminnym (tekst jedno|tty Dz. |J. z 2001 r. Nr 142, poz.159l ze zm.), art.3 ustawy z dnia

13 listopada zool,:' o dochodach jednostek samorządu tery'torialnego (Dz. U. Nr 88, poz. 539 z2008

roku) oiaz art. 165, art.168 ust.1, aft.1 73, art.174 ust.l i3, art. 175, art.I-/6, att. 184, art' 188 ust. 2 i

art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca f005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2f005

r. Nr 249, poz. f1.04 ze zm.).

Rada Gminy uchwa|a, co następuje:

s1

Dochody budzetu gminy w wysokości 13.432,960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

s2
1 . Wydatki budzętu grniny w wysokości 12.846.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr f .

W tym nazadaniainwestyryjne w wysokości 1.846.000 zł. zgodnie zzałącznikiem3

2, Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach f009 - 2011 zgodnie z

załącznikiem nr 4.

s3

1. Nadwyzkę budzetu gminy w wysokości 586.000 złzprzeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytow w kwocie -586.000 zł'

2. Przychody i rozchody budzetu, zgodnie zzałącznikiem nr 5'

s4

W budzecie tworzy się rezerwy:
1) ogólnąwwysokości -75'000Zł,

2) celowąw wysokości -95.000 zł' zprzeznaczeniem na:
o oświatę wkwocie - , /5.000Zł,
. ręZęrwacelowa zgodnie z ustawąo zarządzaniu kryzysowym w kwocie _f0.000 zł,

do wysokości 1 oń x (wydatki _ wyd.inwest.-wyd.na wyrragr.i poclr.- wyd.na obsł.długu ) .

ss

1. Dochody i wydatki związane z rea|izacjązadań z zakresu adrnirristracji rządowej i irrnych zadari

zleconych odrębrryni ustawami rłysokości 2.113.559 zł', zgodnie z załącznikiem nr 6.



s6

l. Ustala się docliody rv kwocie 70.000 z| z $uŁu wydawania zezwolei.l na sprzedaŻ napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na rea|jzację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

$7

1. Plan przychodów i wydatków w tącznej kwocie , dla:
1) zakładu budŹetowego: przyclrody _ 604.883 zł, wydatki - 604.883 zł'
zgodnie z załączniklem nr 7'

s8
1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy

z Ę,tuŁu dopłaĘ do usługi wywozu nieczystości stĄch od jednego gospodarstwa domowego _

60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
f . Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych insĘ.tucji kultury nałącztląkwotę - 135.000 z|,zgodnie zzałącznlkiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przezpodmioty nalezące iniena|ezące do

sektora finansów publicznyclr nałącznąkwotę _ 46.600 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

se

1. Ustala się plan prryclrodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:

1) przyclrody - 10.000 zł'
2) wydatki - 10.000 zł'

zgodnie z załącznikiem nr 1 1.
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Limity zobowięań zĘtułu kredy'tów ipoĘczek zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budzetu - w kwocie 250.000 zł;

$11
Upowaznia się Wójta do:
l) zaciryania kredy'tórv ipoĘczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budzetu do wysokości f50.000 zł,
f) zaciryaria zobowięań..

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w
załączniku nr 4,

b) z t1Ąutu umów, których rea|izacja w roku następnym (2010) jest rriezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i termin zaptaty upĘtva w 2010 roku na łącznąkwotę 800'000 zł'

3) dokonywania zmtan w planie wydatków , między paragrafami i rozdziałani
z vtyłąc zenie m przen i e s i e ri wyd atków m i ęd zy dział ami.

4) lokowania wolnych środków budzetowych na rachunkach bankow1'ch w innych bankaclr niz bank

prowadzący obsfugę budzetu gminy.
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Dołącza się do uchwaĘ prognozę łącznej kwoty długu i sptat gminy na koniec 2009 roku i lata
następne.

s13

Uzyskane przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku
budżetowym przyjmowarre Są lla rachunek bieŻący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w
tym samym roku budzetowym.
Uzyskane przez Urząd Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budzetowych
prryjmowane są na dochody budzetu'

$14
Wykonanie UchwĄ powierza się Wójtowi

s ls
Uchwata wchodzi w Ęcie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienrriku
Urzędowym Wojewódxwa Mazowięckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przełrpdniczący. Rady Gminy
t .  I
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i Roman Popowicz


