Zał. Nr 1 do Zarządzenia
Nr 350/2008 Wójta Gminy Budzyń
z dnia 12 listopada 2008 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Budzyń
z dnia
w sprawie

budżetu gminy Budzyń na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, ust. 2 pkt
1, 2, 3, ust. 3, 188 ust. 2 art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.
Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz art. 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity
ze zmianami) - RADA GMINY BUDZYŃ uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się budżet gminy Budzyń na 2009 rok w wysokości :
A. DOCHODY OGÓŁEM
w tym :
1. Dochody bieżące
z tego :
a/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zlecone
b/ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
c/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
d/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

2. Dochody majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

20.294.065,-zł
20.192.065,-zł

2.934.420,-zł
208.317,-zł

11.000,-zł

524.790,-zł

102.000,-zł
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B. WYDATKI OGÓŁEM

24.629.415,-zł

w tym :
1. Wydatki bieżące
z tego :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b/ dotacje
c/ wydatki na obsługę długu gminy
2. Wydatki majątkowe

16.179.415,-zł
8.231.080,-zł
899.600,-zł
190.000,-zł
8.450.000,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

C. DEFICYT BUDŻETU

4.335.350,-zł

Przychody i rozchody budżetu określa
załącznik Nr 3.
§ 2. 1. Ustala się wykaz zadań majątkowych
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Określa się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki
pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Ustala się plany przychodów i wydatków :
- zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8,
4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
5. Tworzy się rezerwy :
- celowe w kwocie
z tego :
a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- ogólną w kwocie
6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie
oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie
przeciwdziałania narkomanii w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3.000,-zł
3.000,-zł
75.000,-zł

125.000,-zł

125.000,-zł

-37. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

18.000,-zł
2.934.420,-zł

8. Ustala się dotacje
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,-zł
- finansowanie planowanych przychodów budżetu w kwocie
5.075.000,-zł
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
739.650,-zł

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
- na finansowanie wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym
do wysokości określonych w budżecie,
- na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki
pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi do wysokości określonych
w budżecie,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu,
2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień planowanych wydatków
bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji
budżetowej ( z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji ),
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 6. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie
finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniu w rozdziale wydatków
bieżących między paragrafami z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań
do wysokości określonych w budżecie.

§ 8. Ustala się kwotę 800.000,-zł do której Wójt Gminy może zaciągać pożyczki i kredyty
krótkoterminowe w roku budżetowym i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów
i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu
budżetu.

-4§ 9. Ustala się kwotę 1.000.000,-zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie
zaciągać zobowiązania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

