
UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 

NR XXII/132/2008 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zmianami), art. 82 ust. 1, 83 ust. 1, 165, 165a, 166 ust. 1, 168 ust. 2, 173, 182, 

184 oraz art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Dochody budżetu gminy Czernica 

w wysokości:                       29.911.973 zł 

w tym: 

A. dochody bieżące                   24.365.473 zł 

z tego: 

  1. dochody z podatków i opłat                 7.280.400 zł 

  2. udziały w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa                  7.214.741 zł 

  3. dochody komunalnych jednostek 

budżetowych                       90.000 zł 

  4. dochody z majątku gminy                 126.800 zł 

  5. pozostałe dochody własne                   12.000 zł 

  6. dochody z opłat za korzystanie 

z zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych                     140.000 zł 

  7. subwencje                      6.878.325 zł 

w tym: 

część oświatowa                    6.831.732 zł 

część wyrównawcza                   46.593 zł 

  8. dotacje celowe z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych 

gminom ustawami                   2.332.175 zł 

  9. dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej                     1.500 zł 

10. dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin                    288.032 zł 

11. dochody związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami                     1.500 zł 

B. dochody majątkowe                   5.546.500 zł 

z tego: 

1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości                     5.376.500 zł 

2. dotacje otrzymane z funduszy 

celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych                    60.000 zł 

3. dotacje celowe otrzymane 

z samorządu województwa 



na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jst                      80.000 zł 

4. środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów, 

samorządów województw 

pozyskane z innych źródeł                  30.000 zł 

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

Podział dochodów na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2 

Wydatki budżetu gminy 

w wysokości:                    28.526.973 zł 

w tym: 

A. wydatki bieżące                  21.971.973 zł 

z tego: 

– wydatki na wynagrodzenia               8.818.640 zł 

– wydatki na pochodne od 

wynagrodzeń                   1.791.157 zł 

– dotacje                    1.710.337 zł 

– wydatki na obsługę długu 

gminy                        250.000 zł 

– wydatki na realizację gminnego 

programu profilaktyki 

przeciwalkoholowej                 180.000 zł 

B. wydatki majątkowe                  6.555.000 zł 

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Podział wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zawiera za-

łącznik nr 4 do uchwały. 

§ 3 

Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Czernica w wysokości 1.385.000 zł, którą przeznacza się na spłatę przy-

padających na 2009 rok rat kredytów i pożyczek. 

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nad-

wyżki budżetowej zawiera załącznik numer 5 do uchwały budżetowej. 

§ 4 

Ustala się przychody i wydatki gminnych zakładów budżetowych, w tym: 

PRZYCHODY w wysokości                     3.544.855 zł 

W tym: dotacje z budżetu                       500.000 zł 

WYDATKI w wysokości                  3.544.855 zł 

Szczegółowy podział kwot określonych wyżej w układzie klasyfikacji budżetowej wyszczególnia się w załączni-

ku numer 6 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska według załącznika nr 7 do niniejszej 

uchwały. 

§ 6 

Ustala się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Gminny 

Program Zapobiegania Narkomanii w wysokości 180.000 zł. 

§ 7 

Uchwala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych udzielanych z budżetu oraz wysokość 

środków na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w wysokości 2.505.337 

zł. Szczegółowe kwoty dotacji przedstawione są w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 

 

 



§ 8 

Uchwala się limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych na 2009 rok w wysokości 

5.340.000 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 9 

Uchwala się wysokość wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2009 roku w kwocie  1.215.000 zł. 

Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. 

§ 10 

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, 

oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami państwa: 

– dochody: 2.333.675 zł 

– wydatki:  2.333.675 zł 

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do 

budżetu państwa wyniosą 34.000 zł. 

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera załącznik nr 11 do niniej-

szej uchwały. 

§ 11 

Uchwala się prognozę kwoty długu publicznego gminy Czernica na lata 2009–2013 jako załącznik nr 12 do 

niniejszej uchwały. 

§ 12 

Uchwala się ogólną rezerwę budżetu w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 250.000 zł.  

§ 13 

Uchwala się rezerwy celowe budżetu gminy w wysokości 150.000 zł. z czego: 

1. rezerwa nr 1 w wysokości 130.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki po 10.000 zł na każdą miejsco-

wość gminy zgodnie z propozycjami rad sołeckich. 

2. rezerwa nr 2 w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu zarzą-

dzania kryzysowego. 

§ 14 

Określa się na kwotę 2.000.000 zł wysokość zobowiązań, które może jednorazowo samodzielnie zaciągać Wójt 

Gminy. 

§ 15 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i para-

grafami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na inwestycje realizowane w ramach wieloletnich pro-

gramów inwestycyjnych, 

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do kwoty 

2.000.000 zł, 

3. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy do kwoty 

5.000.000 zł, 

4. zaciągania zobowiązań z tytuły umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w następnym roku do kwoty 200.000 zł na okres do 

31.03.2010 roku. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica. 

§ 17 

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 

 KAROL PIETRUCHA 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 


