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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE

NR XXIX/349/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2
i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala,
co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości
78.522.048,00 zł w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 73.221.048,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości

5.301.000,00 zł.
Plan dochodów gminy wg źródeł wraz z opisem
przedstawia załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości
89.017.915,00 zł z tego na:
1. Wydatki bieżące w wysokości 49.295.955,00 zł

w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w wysokości 16.889.759,00 zł
b) wydatki na obsługę długu gminy w wysoko-
ści 284.000,00 zł

c) dotacje podmiotowe w wysokości
2.710.750,00 zł

d) dotacje celowe na zadania własne gminy re-
alizowane przez podmioty należące i nienale-
żące do sektora finansów publicznych w wy-
sokości 1.951.260,00 zł

e) pozostałe wydatki budżetowe w kwocie
27.600.446,00 zł w tym: wydatki jednostek
pomocniczych w ramach budżetu gminy w
kwocie 313.217,00 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 39.721.960,00 zł
z tego:
– 39.576.700,00 zł wydatki majątkowe na za-

dania własne realizowane przez Urząd Gminy.
– 145.260,00 zł dotacje celowe na pomoc fi-

nansową udzielaną miedzy jednostkami sa-
morządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych.

Plan wydatków budżetu gminy według klasyfi-
kacji budżetowej na 2009 rok przedstawia za-
łącznik nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości
10.495.867,00 zł, który zostanie pokryty z po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Przychody i rozchody budżetu
gminy związane z finansowaniem deficytu i rozdy-

sponowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 roku
przedstawia załącznik nr 3.

§ 4

1. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnię-
tych wcześniej pożyczek w kwocie
1 .500.000,00 zł, która zostanie pokryta z
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąga-
nych pożyczek na sfinansowanie planowanego
deficytu w kwocie 10.495.867 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.
2. rezerwę celową w wysokości 550.000,00 zł z

przeznaczeniem na finansowanie nieprzewidzia-
nych wydatków związanych z realizacją zadań
oświaty i wychowania w tym remonty szkół i
przedszkoli.

3. rezerwę celową w wysokości 50.000 zł z prze-
znaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
2.919.974,00 zł, Planuje się dochody związane z
realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do
budżetu państwa w wysokości 46.000,00 zł zgod-
nie z załącznikiem nr 4, oraz dochody na realizację
zadań własnych w kwocie 270.270,00 zł.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, określony w załączniku nr 5.

§ 8

Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w wysokości
2.710.750,00 zł dla samorządowej instytucji kultu-
ry oraz niepublicznych jednostek systemu oświaty,
załącznik nr 6.

§ 9

Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości
1 .951.260,00 zł załącznik nr 7 w tym:
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– 1.806.000,00 zł na cele publiczne związane z
realizacją zadań gminy, których realizacja może
być zlecona podmiotom niezaliczanym do sekto-
ra finansów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku, w tym:
a) 120.000,00 zł na prace konserwatorskie, re-

stauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do rejestru zabytków;

b) 440.000,00 zł zadania w zakresie sportu;
c) 44.000,00 zł zadania w zakresie kultury;
d) 40.000,00 zł zadania w zakresie utrzymania

schroniska dla bezpańskich psów;
e) 25.000,00 zł zadania w zakresie organizacji

wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
f) 60.000,00 zł zadania w zakresie realizacji

Gminnego Programu Przeciw. Alkohol.
g) 250.000,00 zł zadania w zakresie realizacji
świetlic profilaktycznych;

h) 207.000,00 zł zadania w zakresie oświaty i
wychowania;

i) 90.000,00 zł zadania w zakresie ochrony
przeciwpożarowej;

j) 500.000,00 zł zadania w zakresie transportu
zbiorowego;

k) 30.000,00 zł zadania w zakresie konserwacji
cieku wodnego.

– 145.260,00 zł na dofinansowanie zadań reali-
zowanych na podstawie porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego na dofi-
nansowanie zadań inwestycyjnych (majątkowe).

§ 10

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy
w kwocie 313.217,00 zł.

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 1.262.000,00
zł oraz wydatki na realizacje zadań określonych
zgodnie z propozycją Gminnej Komisji Działań prze-
ciw Alkoholizmowi na 2009 rok w wysokości
1 .262.000,00 zł.

§ 12

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń przedstawia załącznik nr 8.

§ 13

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych
zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

Limity wydatków związanych z realizacją wielolet-
nich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącz-
nikiem nr 10.

§ 15

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na ko-
niec 2009 roku i lata następne zgodnie z załączni-
kiem nr 11.

§ 16

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło-
ści działania gminy i których termin zapłaty
upływa w roku następnym do kwoty 4 500 000 zł.

2. Upoważnia się Wójta do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków, z

wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami;

b) przekazania kierownikom jednostek organiza-
cyjnych Gminy Kobierzyce uprawnień do do-
konywania przeniesień planowanych wydat-
ków, pomiędzy paragrafami w ramach dane-
go rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjąt-
kiem wynagrodzeń i wydatków majątko-
wych;

c) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach niż bank pro-
wadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Kobierzyce.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

CZESŁAW CZERWIEC
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UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

NR XVII/119/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U Nr 142,
poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U 2005 Nr 249,
poz. 2014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 403, 404, 405 i 406 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Stare Bogaczowice
uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy wg. ważniej-
szych źródeł w wysokości                 8.934.596 zł
w tym: dochody bieżące – 8.884.596 zł

dochody majątkowe – 50.000 zł
i tak:
1) dochody z podatków i opłat           1.369.038 zł

w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych                 35.000 zł

2) udziały w podatkach stanowiących dochód bu-
dżetu państwa                             1.985.216 zł

3) wpływy od jednostek budżetowych   450.600 zł
4) dochody z majątku gminy                   50.000 zł
5) subwencja ogólna z budżetu państwa

                                                  3.585.513 zł
6) dotacje celowe na zadania zlecone 1.355.944 zł
7) dotacje celowe na zadania własne     132.685 zł
8) dochody jst związane z realizacją zadań z zakre-

su administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych ustawami                                   600 zł

9) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 5.000 zł
Szczegółowy podział dochodów według źródeł
przedstawia załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
                                                    11.354.596 zł
i tak:
1) Wydatki bieżące                           8.929.596 zł

w tym:
– wynagrodzenia + pochodne      3.716.710 zł
– wydatki na obsługę długu              20.000 zł
– dotacja dla instytucji kultury         775.893zł
– wydatki na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych                   83.324 zł

– wydatki na realizację zadań określonych w
programie rozwiązywania problemów narko-
manii                                             1.500 zł

– dotacje z budżetu na prace konserwatorskie
zabytków                                     35.000 zł

– pozostałe wydatki                    4.297.169 zł
2) wydatki na inwestycje                  2.425.000 zł

w tym:
– na programy i projekty realizowane ze środ-

ków pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej                                         590.000 zł.

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącz-
nik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3

Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 2.420.000 zł,
którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetu
z lat ubiegłych w kwocie 920.000 zł oraz kredyt
inwestycyjny – długoterminowy w kwocie
1.500.000 zł na zadanie pn. Gminne Centrum Edu-
kacyjno – Socjalne w Starych Bogaczowicach. Kre-
dyt na całe zadanie będzie wynosił 2.100.000 zł,
jednak jego zaciągniecie planowane jest w tran-
szach: w roku 2009 – 1.500.000 zł, a w roku
2010 – 600.000 zł. Spłata kredytów inwestycyj-
nych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie
118.744 zł nastąpi z przychodów pochodzących z
wolnych środków jako nadwyżki środków pienięż-
nych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, w
tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych. Przychody i rozchody budżetu gmi-
ny oraz dochody i wydatki budżetu przedstawia
załącznik nr 14.

§ 4

Proponuje się łączną kwotę długu gminy na koniec
roku 2009 w kwocie 1.705.264 zł. Prognozę długu
gminy na 2009 rok oraz okres spłaty zawiera za-
łącznik nr 4.

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej określony w załączniku Nr 5

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie w kwocie 1.355.944 zł oraz do-
chody związane z realizacją tych zadań, podlegają-
ce przekazaniu do budżetu państwa w wysokości
7.000 zł. Plan finansowy z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie stanowi załącznik nr 6
do uchwały.

§ 7

Określa się w budżecie gminy wydatki dla rad so-
łeckich w wysokości 29.000 zł z przeznaczeniem
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na zarząd zwykły salami Rad Sołeckich, zgodnie z
planem finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do
uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewi-
dziane w wysokości 27.871 zł oraz rezerwę celową
w kwocie 52.129 zł na zdarzenia wynikające z
zdarzeń losowych (rezerwa celowa zgodnie z usta-
wą o zarządzaniu kryzysowym).

§ 9

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w
2009 roku wynoszą 2.425.000 zł. Szczegółowość
poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 8 do
uchwały.

§ 10

Ustala się dochody własne Zespołu Szkół w Sta-
rych Bogaczowicach i wydatki nimi finansowane w
kwocie 6.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
35.000 zł oraz wydatki w kwocie 84.824 zł na
realizację zadań określonych w programie profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury pn.
Biblioteka Gminna w Starych Bogaczowicach zgod-
nie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program
Inwestycyjny Gminy Stare Bogaczowice na rok
2009 w kwocie 2.425.000 zł. Limit wydatków na
wieloletni program inwestycyjny przedstawia za-
łącznik nr 12.

§ 14

Ustala się kwotę dotacji celowych na prace kon-
serwatorskie zabytków wpisanych do rejestru za-
bytków, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15

Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 13.

§ 16

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu krótkotermi-
nowej pożyczki lub kredytu z tytułu nierytmicz-
nej realizacji dochodów w wysokości 200.000
zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu długotermi-
nowego kredytu inwestycyjnego w kwocie
1.500.000 zł.

§ 17

1. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytu lub
pożyczki krótkoterminowej w przypadku nieryt-
micznej realizacji dochodów w maksymalnej wy-
sokości 200.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien
zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowe-
go.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania
zmian w planie wydatków z wyjątkiem:
– przeniesień wydatków inwestycyjnych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zo-
bowiązań z tytułu umów, których realizacja w
roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku następnym do kwoty 500.000
zł.

4. Upoważnia się Wójta gminy do przekazania
uprawnień, do dokonywania przeniesień, plano-
wanych wydatków bieżących w ramach działu,
kierownikom jednostek organizacyjnych jednost-
ki samorządu terytorialnego.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JAN MAKOSIEJ
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,

tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl
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