
 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/106/08 

RADY GMINY i MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na rok 2009. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.729.890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 

a) dochody bieżące w kwocie 18.145.967 zł: 

- subwencja ogólna w wysokości 10.823.896 zł, w tym: 

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.026.218 zł, 

- część wyrównawcza - 4.333.946 zł, 

- część równoważąca - 463.732 zł, 

b) dochody majątkowe w kwocie 583.923 zł, 

c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  

w wysokości 3.013.350 zł, 

d) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 

w wysokości 28.206 zł. 

 

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.729.890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. W wydatkach określonych w pkt 1 wyodrębnia się: 

a) wydatki bieżące w wysokości 15.281.214 zł, w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia w wysokości - 6.080.998 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń - 1.169.048 zł, 

- obsługa długu publicznego - 82.423 zł, 

- dotacje z budżetu - 570.862 zł, 

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 

3.013.350 zł, 

- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t - 28.206 zł, 

b) wydatki majątkowe - 3.448.676 zł 

w tym wydatki na programy z RPO w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 

1.302.092 zł. 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 

(3a - zadania inwestycyjne w 2008 r.) 

 

§ 3.1. Przychody budżetu w wysokości 419.222 rozchody w wysokości 419.222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości - 120.000 zł; 

2) celowe w wysokości - 79.456 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

Na kwotę 3.013.350 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia na kwotę - 121.724 zł, 

b) pochodne od wynagrodzeń i świadczeń - 69.862 zł, 

c) świadczenia - 2.763.885 zł, 

d) wydatki bieżące - 57.879 zł. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 
 

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 

1) zakładów budżetowych: przychody – 1.808.938 zł, wydatki – 1.805.134 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

 



§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla: 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 

1) z tytułu dopłaty do sprzedaży wody - 180.000 zł; 

2) z tytułu dopłaty do odbioru ścieków - 19.820 zł; 

3) z tytułu utrzymania mieszkań w budynkach komunalnych - 68.186 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 8. 

2. Dotacje podmiotowe dla: 

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 212.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez Stowarzyszenie MGKS Kujawianka w wysokości 

98 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w wysokości: 

1) przychody - 12.000 zł; 

2) wydatki - 12.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.900.000 zł. 

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza: 

1) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane 

ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające 

z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, 

b) z tytułu umów, których w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy 

i termin zapłaty upływa w 2010 r. na łączną kwotę 1.900.000 zł, 

c) do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do 

wysokości 1.900.000 zł; 

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem zmian dotacji oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem 

przeniesień wydatków między działami; 

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie wydatków; 

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł; 

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000 zł; 

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu gminy. 

 

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 r. i lata następne, zgodnie 

z załącznikiem nr 12. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 

 

§ 13. Zobowiązuje się burmistrza do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za 

I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej. 

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Zofia Warda 

 

 


