
 

UCHWAŁA NR XXX/173/08 
Rady Gminy Białogard 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Białogard 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, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, 
art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budŜetu (załącznik Nr 1) w wysokości - 20.957.874 zł, 
z tego: 

1) dochody bieŜące - 20.664.188 zł; 
2) dochody majątkowe - 293.686 zł. 

§ 2. Ustala się wydatki budŜetu (załącznik nr 2) w wysokości - 25.646.872 zł. 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budŜetu w wysokości - 4.668.998 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów - 4.668.998 zł. 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budŜetu (załącznik nr 3): 

1) przychody - 5.431.005 zł; 
2) rozchody - 742.007 zł. 

§ 5. W budŜecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości - 91.100 zł; 
2) celową w wysokości - 7.000 zł, 

z przeznaczeniem na: 
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 7.000 zł 

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy: 

1) inwestycyjne w latach 2009-2011 (załącznik nr 4) w wysokości - 5.431.005 zł. 

§ 7. 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budŜetowych (załącznik nr 5, cz. I) w wysokości: 

1) przychody - 2.298.240 zł; 
2) wydatki - 2.298.240 zł. 

§ 8. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (załącznik nr 6) w wysokości: 

1) przychody - 25.000 zł; 
2) wydatki - 25.000 zł. 

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek 
zaciąganych na: 

1) finansowanie przejściowego deficytu budŜetu, do kwoty - 1.000.000 zł; 
2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu, do kwoty - 4.668.998 zł; 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych poŜyczek i kredytów, do kwoty - 742.007 zł. 

§ 10. UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy: 
a) inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku nr 4 do uchwały. 

§ 11. Ustala się dotacje: 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 
a) podmiotowe (załącznik nr 7) w wysokości - 278.210 zł, 
b) przedmiotowe (załącznik nr 8) w wysokości - 151.740 zł, 



 

c) celowe na zadania własne (załącznik nr 9) w wysokości - 166.400 zł. 

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 

1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 13. 1. Ustala się dochody w wysokości - 67.200 zł, 
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w wysokości - 57.200 zł, 
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

3. Ustala się wydatki w wysokości - 10.000 zł, 
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

§ 14. UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego 
w ciągu roku budŜetowego deficytu budŜetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2) dokonywania zmian w planie wydatków budŜetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków 
między działami; 

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym 
jednostkom organizacyjnym gminy; 

4) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank 
prowadzący obsługę budŜetu gminy. 

§ 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białogard. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Jan Budzy ński 
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Załącznik nr 10 

 


