
UCHWAŁA NR XXVI/147/08 

RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 

z dnia 16 grudnia 2008r. 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1, 2, 3, 4; 
art. 166 ust. 1, 2, 3; art. 168 ust. 1, 2, pkt 3, ust. 6, art. 173, art. 182, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, ust. 2, pkt 1, 2, ust. 3, ust. 4, pkt 1; art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104. ze zm.) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 13 500 000zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały. 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje m.in.: 

1) dochody bieżące w kwocie 13 188 000zł, w tym m.in.: 

a) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleco-
nych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 410 670zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, 

b) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 95 000zł;          

2) dochody majątkowe w kwocie 312 000zł, w tym m.in. wpływy ze sprzedaży składników majątko-
wych oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczy-
stego nieruchomości. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 16 557 648zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

1) wydatki bieżące kwotę: 12 406 100zł, w tym m.in.: 

a) kwotę 5 292 796zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

b) kwotę 744 800zł z przeznaczeniem na dotacje, 

c) kwotę 150 000zł na wydatki związane z obsługą długu gminy, 

d) kwotę 48 000zł na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych; 

2) wydatki majątkowe 4 151 548zł, w tym:  

- kwotę 2 674 316zł, ujętą w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, co przedstawia załącznik 
Nr 8 do uchwały; 

3) z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b przeznacza się na: 

- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w kwocie 331 000zł, jak w załączniku Nr 6 do 
uchwały, 

- dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 63 800zł, 

- dotację celową na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich obiektów zabytko-
wych (prace restauratorskie) 10 000zł, 

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury 340 000zł. 

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: 

1) wydatki w kwocie 2 410 670zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 4 do uchwały; 

2) wydatki w kwocie 90 000zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5 000zł określone w programie zwalczania 
narkomanii. 

 



§ 3. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 3 057 648zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki 
i wolnymi środkami. 

2. Przychody budżetu w wysokości 3 500 000zł stanowią odpowiednio: pożyczka w kwocie 
3 000 000zł oraz wolne środki w kwocie 500 000zł. 

3. Rozchody budżetu w wysokości 442 352zł stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów  
i pożyczek zostaną  pokryte dochodami własnymi. 

4. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały. 

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych jak w załączniku Nr 6 do uchwa-
ły. 

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, jak w załączniku Nr 7 do uchwały. 

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną, w kwocie 20 000zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na realiza-
cję zadań zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000zł. 

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu; 

2. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący 
obsługę budżetu gminy; 

3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 100 000zł, 

4. zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku  
Nr 8, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia cią-
głości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010r. do kwoty 100 000zł; 

5. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku bu-
dżetowego deficytu budżetu do kwoty 300 000zł. 

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na: 

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000zł, 

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 600 000zł, 

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 300 000zł. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Barski 


