
UCHWAŁA NR XXVII/214/08 
Rady Miejskiej w Białym Borze 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Gminy Biały Bór na 2009 rok. 

 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) 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, Nr 169, poz. 1420; 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, 
poz. 1832) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budŜetu (załącznik nr 1) w wysokości 19.338.674 zł, 
z tego: 

1a) dochody bieŜące 18.536.674 zł; 
1b) dochody majątkowe 802.000 zł; 
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) 16.947.520 zł, 

w tym: 
– dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych (załącznik nr 4) 85.000 zł; 

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3) 2.391.154 zł; 

3) dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2009 r. (załącznik nr 5) 49.000 zł. 

§ 2. Ustala się wydatki budŜetu (załącznik nr 6) w wysokości 23.998.578 zł, 

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 7) 21.607.424 zł, 
w tym: 
– wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 9) 85.000 zł; 

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 8) 2.391.154 zł. 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budŜetu w wysokości, 4.659.904 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów 
w wysokości 3.928.350 zł i poŜyczek w kwocie 191.554 zł i planowanej nadwyŜki z lat 
ubiegłych w wysokości 540.000 zł. 

§ 4. Ustala się przychody w wysokości (załącznik nr 15) 5.609.504 zł, 
i rozchody budŜetu w wysokości (załącznik nr 15) 949.600 zł, 
z tego: 

1) kredyty 949.600 zł, 
z przeznaczeniem na: 
– spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie 120.000 zł, 
– spłatę kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie 649.600 zł, 
– spłatę kredytu w DnB NORD w Bydgoszczy 60.000 zł, 
– spłatę kredytu zaciągniętego w 2008 r. 120.000 zł. 

§ 5. W budŜecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 150.000 zł; 
2) celową w wysokości 3.000 zł, 

z przeznaczeniem na: 
– realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 3.000 zł. 

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy: 

1) inwestycyjne w 2009 (załącznik nr 12) w wysokości 6.917.783 zł. 



 
§ 7. 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budŜetowych (załącznik nr 13) w 

wysokości: 

1) przychody 470.000 zł; 
2) wydatki 458.600 zł. 

§ 8. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 14) w wysokości: 

1) przychody 30.200 zł; 
2) wydatki 59.700 zł. 

§ 9. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (załącznik nr 16) 5.797.804 zł. 

§ 10. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości (załącznik nr 10) 496.500 zł, 
przeznaczoną na: 

1) działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 390.000 zł, 
w tym: 
– działalność kulturalno-oświatową 291.000 zł, 
– organizacja „Dni Białego Boru” 50.000 zł, 
– organizacja „DoŜynek Gminnych” 15.000 zł, 
– prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej 15.000 zł, 
– organizacja wymiany młodzieŜy 15.000 zł, 
– organizacja „Sylwestra” 4.000 zł; 

2) działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej 106.500 zł. 

Instytucje kultury przedstawią sprawozdania z wykorzystania dotacji za okres I-szego 
półrocza z terminie do 31 lipca 2009 r. oraz sprawozdanie roczne z wykorzystania 
dotacji w terminie do 15 lutego 2010 r. 

§ 11. Ustala się dotacje celowe w wysokości (załącznik nr 11): 345.000 zł: 

1) dla instytucji kultury fizycznej 222.000 zł; 
2) na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 20.000 zł; 
3) na ochronę i konserwację zabytków 3.000 zł; 
4) dla Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze na 

finansowanie remontów mieszkań komunalnych 100.000 zł. 

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budŜetu, do kwoty 350.000 zł. 

§ 13. UpowaŜnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań: 

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku 
nr 12 do uchwały oraz realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej, nie 
podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - do kwoty 200.000 zł. 

§ 14. UpowaŜnia się Burmistrza 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 kierownikom 
jednostek organizacyjnych; 

4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 
roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 
roku następnym; 

5) udzielania zaliczek do rozliczenia; 
6) przekazania uprawnień innym jednostkom do udzielania zaliczek do rozliczenia; 
7) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank 

prowadzący obsługę budŜetu gminy. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru. 



 
§ 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Tadeusz Wiktor Markiewicz 



 
Załączniki do uchwały Nr XXVII/214/08 

Rady Miejskiej w Białym Borze 
z dnia 29 grudnia 2008 r.(poz. 924) 
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