
 

Uchwała Nr XXX/164/08 

Rady Gminy Santok 
z dnia 18 grudnia 2008 

 
w sprawie bud Ŝetu na rok 2009  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4; pkt. 9 lit. „d”; pkt. 10, art. 61 ust.2 ustawy z 

dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym(Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591; 

z późn. zmianami) oraz art. 165; art. 166; art. 173 ust. 1; art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, ust. 2 pkt. 1, 2, 3; art. 188 ust. 2, pkt. 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 

 

Rada Gminy w Santoku uchwala, co nast ępuje: 

 

§ 1. 

1. Ustala się dochody budŜetu na rok 2009 w wysokości 19 821 259,00zł, z tego: 

-    dochody bieŜące w kwocie 17 044 197,00 zł 

- dochody majątkowe w kwocie  2 777 062,00 zł. 

 

2. Dochody budŜetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.  

 

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań  zleconych ustawami w wysokości 2 780 010,00 zł, zgodnie z 

załącznikiem Nr 3.   

 

§ 2. 

1. Ustala się wydatki budŜetu na rok 2009 w wysokości 22 590 211,00 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr 2.  

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 

1)  wydatki bieŜące w wysokości 15 198 980,00 zł, w tym na:   

 
a)   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 745 190,00 zł,  

b)   dotacje 175 000,00 zł, 
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c) wydatki związane z obsługą długu gminy w kwocie                       250 000,00zł, 

d) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w kwocie  18 000,00zł, 

3.  Wydatki majątkowe w kwocie  7 391 231,00 zł. w tym wydatki związane z 

wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na 

finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z 

Załącznikiem Nr 4. 

4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budŜetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a 

takŜe inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, 

zgodnie z załącznikiem Nr 5.    

5. Kwota 125 000 zł wymieniona w ust.2 pkt.1 litera „b” zostanie przeznaczona 

na pozostałe dotacje udzielone z budŜetu gminy. 

6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami w wysokości 2 780 010,00 zł, zgodnie z 

załącznikiem  Nr 3a; 

 

§ 3. 

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych w kwocie 95 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych 

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 

wysokości 85 000,00 zł jak w załączniku nr 6. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł. jak w załączniku nr 6. 

 

§ 4. 

1. Deficyt budŜetu w kwocie 2 768 952,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z 

kredytów bankowych. 

2. Przychody budŜetu w wysokości 3 728 952,00zł, stanowią wolne środki w kwocie 

728 952,00 zł oraz kredyty bankowe w kwocie 3 000 000,00 zł.  
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3. Rozchody budŜetu w wysokości 960 000,00 zł, stanowiące spłatę kredytów 

bankowych, zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 728 952,00 zł oraz 

dochodami własnymi w kwocie 231 048,00 zł. 

4. Przychody i rozchody budŜetu określa załącznik Nr 7.  

 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy:        

1) ogólną w wysokości 160 000,00 zł; 

2) celowe w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

 

§ 6. 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

1) przychody  200 000,00 zł; 

2) wydatki      540 000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

 

§7. 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciągniętych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budŜetu do kwoty 

1 300 000,00zł;  

2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu  do kwoty 3 000 000,00 zł; 

 

§ 8. 

UpowaŜnia się Wójta do zaciągania zobowiązań: 

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na 

finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budŜetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) a takŜe innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 4 i 5; 
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2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 

następnym (2010) na łączną kwotę 500 000,00 zł. 

 

§ 9. 

UpowaŜnia się Wójta do: 

1) zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

budŜetowego deficytu budŜetu do wysokości 1 300 000,00 zł;    

2) dokonywania zmian w budŜecie polegających na przeniesieniach w planie 

wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, 

3) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niŜ  bank prowadzący obsługę budŜetu.  

 

§ 10. 
 

Ustala się kwotę 1 500 000,00 zł, do której Wójt moŜe samodzielnie zaciągać 

zobowiązania. 

 

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

 

§ 12. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

     Przewodniczący Rady Gminy  
 

                                                                            Tadeusz Boczula 
 
 
 


