
UCHWAŁA NR XXVII/182/2009 

Rady Gminy Boleszkowice 

dnia 29 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2009 rok. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 
art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (załącznik nr 1-2) w wysokości - 8.001.395 zł, 
z tego: 

1) dochody bieżące - 7.080.076 zł; 
2) dochody majątkowe - 921.319 zł. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 3) w wysokości - 10.208.975 zł. 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2.207.580 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciągniętych kredytów - 1.277.580 zł; 
2) zaciągniętych pożyczek - 900.000 zł; 
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych - 30.000 zł, 

na rachunku bieżącym budżetu. 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 4) w wysokości: 

– przychody - 2.520.880 zł, 
– rozchody - 343.300 zł. 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości - 15.000 zł, 
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy: 

1) inwestycyjne w roku 2009 (załącznik nr 5) w wysokości - 2.219.066 zł; 
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 

(załącznik nr 6) - 437.319 zł. 

§ 7. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (załącznik Nr 7) w wysokości: 

– przychody - 24.087 zł, 
– wydatki - 24.087 zł. 

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 50.000 zł; 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 2.177.580 zł; 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 343.300 zł. 

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań: 

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy: 
a) inwestycyjne w roku 2009 ujęte w załączniku nr 5 do uchwały, 
b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujętych w załączniku nr 6 do 

uchwały. 



§ 10. Ustala się dotacje na finansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień 
(załącznik nr 8) przez: 

– Starostwo Powiatowe w Myśliborzu z zakresu dofinansowania  
organizacji zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w wysokości - 800 zł, 

– Urząd Miejski w Dębnie z zakresu współfinansowania filii Wydziału komunikacji  
w wysokości - 10.000 zł, 

– dofinansowanie budowy chodników kwocie (załącznik nr 9) - 40.000 zł. 

§ 11. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 12. 1. Ustala się dochody w wysokości - 40.000 zł, 
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w wysokości - 60.241 zł, 
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3. Ustala się wydatki w wysokości - 2.080 zł, 
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

§ 13. Upoważnia się Wójta do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między 
działami. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice. 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

Jerzy Kopaszewski 



Załączniki do uchwały Nr

dnia 29 stycznia 2009

Załączniki do uchwały Nr XXVII/182/2009 
Rady Gminy Boleszkowice 

dnia 29 stycznia 2009 r.(poz. 914) 

Załącznik nr 1 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 
 



 
 

 



 

 

Załącznik nr 3 

 
 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 



 

Załącznik nr 4 

 



 

 

Załącznik nr 5 

 
 



 
 

 



 

 

Załącznik nr 6 



 

Załącznik nr 7 

 



 

 

Załącznik nr 8 



 

 

Załącznik nr 9 



 

Załącznik nr 10 

 



 

 

Załącznik nr 11 

 
 



 

 
 
 

 


