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Uchwała Nr XII/86/2007
Rady Gminy w Starej Błotnicy
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchrvalenia budżetu gminy Stara Błotnica na rok 2008.

Na podstawie art .  18 ust .2 pkt  4.  pkt  9 l i t ' , .d . , ,  pkt  l0 .  ań.61 ust '2 ustaw}'z  dnia 8 marca 1990 r .  o

santorządzie gminnynl (tekst jednolit)' Dz' U. z2001 r' Nr l42' poz.l59 i Ze Zm'). an.3 ustaw}' Z dnia

l3 listopada ż003 .' o dochodach jcdnostek sanrorządu terytorialnego (Dz' U. Nr 203. poz. 1966 ze

zm')  oraz art .  l65.  ań.168 ust . l .  ań. l73 '  af i '176 '  ań.  184.  af i .  188 ust .  7 i  ań.  195 ust '  2 ustawv Z dni3

30 czenca 2005 r. o flnansach publicznych (tekst jednoliry- Dz.. l). z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 rc

zm. ) .

Rada Gminy uchwala, co następuje:

s1

Dochody budżetu gn.rin1, rv lv1'sokości ||.211.289 z|. zgodnie z zatącznikiem nr 1.
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s2
W1,<latki budzetu gnliny rv u'y.sokości l0'719'289 z|, zgodnie z załącznikiellr nr 2.

W tynl na zadania inrvcst1'c1'jne rv rv1'sokości 973.600 zl' zgodnie z załąc;łnikiem 3

Limit1' rtydatkórv na rvieloletnie program), inrvesryc/ne rv lataclr 2008 - 20 J 0 zgodnie

załącznikiem nr 4'

s3

Nadrvyżkę budżetu gnliny rv rry'sokości 522.000 zl Z przeznaczcnlem na:

l ) p|anorvaną spłatę rat kred}tó\\' rr krr,ocie -522.000 zł'

Prz1chody budżetu rv rt.ysokości 0 zł. rozchody w rv1'sokości 522'000 zł. zgodnie z załącznikiem

n r  5 .

W budżecie t\ł'olzy się lezer$\:
l) ogólną rv wysokości - 75.000 zł'

2) ce|orvą w wysokości -95.000 zł Z przeznaczenlenr na:
. oświatę rv krvocie - 75'000 zł'
o tezerrt'a celorva zgoclnie z usta\rą o zarządzariu Ę'zysorvynr rv krvocie - 20.000 zł'

do rtysokości 1 % x (*1datki wyd. inrvest.-rt'yd'na rvynagr.i poch'. rq,d'na obsł'długu ) '

s4

Ą 5

l ' Dochody i rvydatki zlviązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządorve.j i innych zadan

zlecony'ih odiębn;,lli ustawan]i rr.y'sokości 2.l8r.175 zł.' zgcldnie z zatącznikiem nr 6 oraz okręśla

się ptan dochoaoru związany'ch ź realizacją zadań zleconych. które podlegają przekazaniLr do

budżetu patistlva rvysokości 3.860 zl.



só
l. Ustala się dochody rv kwocie 71.000 zl z tytuh: rvydarvania zezrvoleń na sprzedaż napoJórr

alkoholorlych oraz wydatki rv kwocie 7l.000 zl na realizację zarJali określonych u gminn1rrr

proglamie profi |aktyki i rozrviąą'rt'ania problemórł, alkoholorv1'ch i narkomanii.

s7

l . Plarr prr"".chodów i n1'datków rv łączne.j krvocie , dla:
l ) zakładórv budżetorł.rch: prz1,chody _ 521.919 zl, rvy'ilatki - 521.9l9 zI.

zgodnie z załącznikicrn nr 7'

t .

se

l. Ustala się plan przychodórv i rr1'datkólv Gminnego Funduszu Ochronv Środorr isku i Cospodarki

Wodnej rv rvysokości:
1) prą'chody . 5.000 zł'
2) rvydatki - 5.000 zl,
Zgodnie Z Zalącznikiern nr ] 0.

s10

Linrit5. zoborviązań z t},tufu kredytórv i poĄczek zaciąganych na:

sIlnartsowanie przejŚciowego defic1tu budżetu . rv krvocie 250.000 zł:

s1 l
U porr rżn ia się \Ą'ójta do:
1) zaciągania kredytów i poĄczek na pokrycie rłystępującego rv ciągu roku przcjściorvego dclicyttl

budżetu do rvysokości 250'000 zł'
2)  zac iągan ic  zoborr  iqzań:, 

a) na*finansorvanie rvydatkórv na rvie|oletnie progfan}' inlvesĘ cr.jne. do wysokości określonej *

za lączn ikt r  r l r  4.
b) z tyiułu urnólv. któryclr realizacja rr roku następnyIn (2009) jest niezbędna dla zapervntenta

ciągłości działania gn-rin1, i temin zapłat} upt}ava w 2009 roku na łączrrą klvotę 450'000 z'ł'

3) dokonywania Zmian w planie r,rydatków ' między paragrafami i rozdziałarrri

z w1'łączeniem przeniesieri rvydatkórv między, rlziałanri.

.ł) lokorvania rt,olnycli środkórv budżetovrych na rachunkach barrkortryclr rt' innych bankach niż bank

prowadzący obsługę budżetu gminy.

s12

Dołącza się do uchrvały prognozę łącznej krvoĘ długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata

naStępnc.

s8
Dotacje podnliotorve dla:
l ) gminnych instytucj i kulturv na łączną kwotę - 135.000 zl, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Doticje celo'ue na zadania rvłasne gnliny realizorvane przez podnriot.v należące inienależące do

sektora finansórv pubIiczn'".'ch na 'łączną krvotę 39.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.



$13

Uzy'skane przez |Jrząd Gnliny rv Starej Błotnioy zrvroty wydatkórv dokonanych rv Ęrn samym roku
budżetou.ym przy'jmorvane są na rachunek bieżący rvydatkórv i zmniejszają rrykonanic rv1,datkórr rr'
tym samVm roku budżeto$}1]l'
Uzyskane rv przez Urząd Gnriny zrvroq' rvydatkórv dokonanyclr rv poprzednich latach budżetolł1ch
prz"ljmorvane są na dochody budżetu.

s1'l
Wykonanie Uchwa'ły porvierza się Wć'to}vi

u Dzienniku

Krzvsztof Rokicińshi


