
UCHWAŁA NR XXVI/193/08 

Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz 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 uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 15.516.849,90 zł,  
z tego: 

1) dochody bieżące - 15.466.849,90 zł; 
2) dochody majątkowe - 50.000,00 zł, 

załącznik nr 1. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości - 17.434.877,90 zł,  
załącznik nr 2. 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1.918.028 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciągnięcia kredytu w kwocie - 1.918.000 zł; 
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w 

kwocie - 28 zł. 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 3. 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie - 55.000 zł,  
w tym: 

– ogólną - 50.000 zł, 
– celową - 5.000 zł. 

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami, załącznik nr 4. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych 
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, załącznik nr 5. 

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości - 65.700 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w wysokości - 60.000 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3. Ustala się wydatki w wysokości - 5.700 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

§ 8. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie 
działających w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadań z zakresu: 

1) rozwoju kultury fizycznej i sportu (piłka nożna) - 60.000 zł. 

§ 9. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 

1) podmiotowe: Gminna Biblioteka Publiczna w Biesiekierzu - 425.000 zł; 
2) celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych: 

– Szpitala Wojewódzki w Koszalinie - 10.000 zł, 
– Starostwa Powiatowego - 4.000 zł. 



§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości: 

1) przychody - 1.188.200 zł; 
2) wydatki - 1.188.200 zł, 

załącznik nr 7. 

§ 11. Ustala się wydatki inwestycje - załącznik nr 8. 

§ 12. Upoważnia się Wójta do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz 
zmian w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne; 

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków imi finansowanych; 

3) udzielania zaliczek z budżetu gminy pracownikom Urzędu Gminy i w jednostkach podległych 
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków; 
5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 2.000.000 zł; 
6) do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działalności gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r. do łącznej kwoty - 
2.000.000 zł; 

7) do zaciągania zobowiązań, na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze 
środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz zadania wynikającego z 
kontraktów wojewódzkich do kwoty - 1.000.000 zł. 

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 350.000 zł (w rachunku bankowym), 
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.918.028 zł, 
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.348.898 zł. 

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 r. i lata następne - 
załącznik nr 6. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

Jan Lach 
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