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UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE

NR XXI-110/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminw na 200e r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10, art. 51 ustawy z dnia
 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr.142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5, 6, 165, 165a, 166, 168, 173,
174, 176, 180, 182, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr.249, poz. 2104 ze zmianami)
oraz art. 403 ust. 1 i art. 406 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr.25, poz. 150 ze zmianami) Rada Gminy
Dobroszyce uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 25.837.983 zł
w tym:
1. dochody majątkowe w wysokości: 13.104.450 zł

– dotacje i środki otrzymane na inwestycje
                                                    12.186.270 zł

– dochody ze sprzedaży                 918.180 zł
2. dochody bieżące w wysokości:    12.733.533 zł

w tym:
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych     85.000 zł
Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy
określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.345.233 zł
w tym:
1. wydatki bieżące, w tym w szczególności:
                                                    11.290.623 zł

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
                                             4.745.031 zł

– dotacje                                   1.377.959 zł
– wydatki na obsługę długu jednostki 108.000 zł
– wydatki na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych                  85.000 zł

2. wydatki majątkowe                    17.054.610 zł
Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy
określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi       2.507.250 zł
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek

przeznacza się kwotę                       302.000 zł
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i po-
życzek w kwocie 2.809.250 zł będą żródłem
pokrycia planowanego deficytu i rozchodów bu-
dżetu.
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów
budżetu, o którym mowa w pkt 1, zawiera za-
łącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleco-
nych gminie zadań z zakresu administracji rzą-

dowej oraz dotacje celowe związane z realizacją
tych zadań w wysokości 1.911.966 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków
wyodrębnionych na finansowanie zadań zleco-
nych gminie określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do re-
alizacji zawiera załącznik nr 5 do uchwały budże-
towej.

§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne na rok 2009, zgodnie z załącznikiem
nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki na programy i projekty realizo-
wane ze środków pochodzących z budżetu unii
europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwa-
ły.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakła-
dów budżetowych na kwotę:
– przychody w wysokości               704.460 zł

w tym dotacje                            544.661 zł
– wydatki w wysokości                  700.547 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1
na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji
budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w
załączniku nr 8 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego nunduszu uchrony rrodowiska, w tym:
– przychody w wysokości 21.000 zł
– wydatki w wysokości 31.000 zł

2. Szczegółowy plan przychodów i wydatków
Gminnego nunduszu uchrony rrodowiska okre-
śla załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10

1. Ustala się plan dochodów i wydatków docho-
dów własnych, w tym:
– dochodów w wysokości 11.858 zł
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– wydatki w wysokości 11.558 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1

oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku
nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się prognozę długu gminy na lata 2009–
2014, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszej
uchwały.

§ 12

Ustala się wysokość dotacji podmiotowej dla insty-
tucji kultury w wysokości 833.298 zł.

§ 13

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną  w wysokości 50.000 zł
2. celową na realizację zadań własnych zgodnie z

ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie
50.000 zł.

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przej-

ściowego deficytu budżetu  w kwocie 500.000
zł

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w
kwocie 2.507.250 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych 302.000
zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 15

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) dokonywania zmian w budżecie gminy, pole-

gających na przeniesieniu wydatków między
rozdziałami paragrafami w ramach działu.

b) przekazania kierownikom jednostek budżeto-
wych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków oraz w planie dochodów
własnych i wydatków nimi finansowanych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zo-
bowiązań:
a) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji pa-

pierów wartościowych na pokrycie występu-
jącego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetowego do wysokości 500.000 zł.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia cią-
głości działania gminy i których termin zapła-
ty upływa w roku następnym do wysokości
500.000 zł.

c) na finansowanie wieloletnich programów in-
westycyjnych oraz programów i projektów
realizowanych z środków Unii ruropejskiej
lub bezzwrotnych środków zagranicznych
oraz na zadania wynikające z kontraktów
wojewódzkich do wysokości określonej w
załączniku nr 6 i 7.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

PRZrWuDNPRZERO
RADO GMPNO

EDWARD PODCZASZYŃSKI
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