UCHWAŁA NR XXXI/243/2008
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie 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 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; z
2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), 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 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381,
Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958,
Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budŜetu gminy (załącznik nr 1) w wysokości
z tego:

-

43.988.000 zł,

1)
2)

dochody bieŜące
dochody majątkowe

-

43.188.000 zł;
800.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budŜetu gminy (załącznik nr 2) w wysokości

-

48.988.000 zł.

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

-

5.000.000 zł,

1)
2)

-

4.700.000 zł;
300.000 zł.

przychody w wysokości
rozchody w wysokości

-

8.448.407 zł;
3.448.407 zł.

§ 5. W budŜecie tworzy się rezerwy w wysokości

-

400.000 zł,

ogólną w wysokości
celową w wysokości

-

350.000 zł;
50.000 zł,

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

1)
2)

1)
2)

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
–
–

inwestycyjne w latach 2009-2011 (załącznik nr 4),
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (załącznik nr 5).

§ 7. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(załącznik nr 6) w wysokości:
1)
2)

przychody
wydatki

-

82.000 zł;
182.000 zł.

-

2.000.000 zł;
5.000.000 zł;

-

3.448.407 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąganych na:
1)
2)
3)

finansowanie przejściowego deficytu budŜetu, do kwoty
finansowanie planowanego deficytu budŜetu, do kwoty
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
poŜyczek i kredytów, do kwoty
§ 9. UpowaŜnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1)

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

b)

2)

realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku nr 5 do uchwały;
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Ustala się dotacje:
1)
2)
3)
4)

dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe (załącznik nr 7)
w wysokości
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne
(załącznik nr 8) w wysokości
celowe dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień między jst (załącznik nr 9)
celowe na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (załącznik nr 10)

-

1.550.000 zł;

-

270.800 zł;

-

4.000 zł;

-

198.700 zł.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
1)
2)

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11;
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem
nr 12.

§ 12. 1. Ustala się dochody w wysokości
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.

-

325.000 zł,

2. Ustala się wydatki w wysokości
315.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

-

10.000 zł,

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 13) w wysokości 40.200 zł.
§ 14. UpowaŜnia się Burmistrza do:
1)
2)
3)
4)

zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budŜetowego deficytu budŜetu
jednostki samorządu terytorialnego;
dokonywania zmian w planie wydatków budŜetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
udzielania w roku budŜetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 1.000.000 zł;
lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank
prowadzący obsługę budŜetu gminy.
§ 15. Ustala się następujący tryb przekazywania dotacji:

1)
2)

3)

dla instytucji kultury na dofinansowanie bieŜących wydatków w okresach miesięcznych w wysokości 1/12
planowanej rocznej kwoty;
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŜliwość przekazywania dotacji w wysokości
przekraczającej 1/12 planowanej rocznej kwoty, po złoŜeniu u Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko
Pomorskie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem;
dotacje celowe dla instytucji kultury przekazywane będą po przedłoŜeniu wniosku wraz z dokumentami
zakupu, a dla pozostałych podmiotów zgodnie z zawartymi umowami.
§ 16. 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane:

1)
2)

pracownikom jednostek budŜetowych - na koszty podróŜy i przeniesień słuŜbowych oraz na pokrycie
drobnych wydatków;
sołtysom - na pokrycie drobnych wydatków.

2. Pracownikom odbywającym stałe podróŜe słuŜbowe oraz pracownikom, którzy w związku z
czynnościami słuŜbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane
zaliczki stałe na cały rok budŜetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nieprzekraczającej przeciętnej
kwoty wydatków półtoramiesięcznych. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę naleŜności.
§ 17. 1. Zaliczki naleŜy rozliczyć nie później niŜ w terminie 7 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe
naleŜy rozliczyć po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budŜetowego oraz przed
ustaniem stosunku słuŜbowego.
2. JeŜeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z
najbliŜszych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie
mogą być udzielone dalsze zaliczki.

3. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budŜetowych, a niewydatkowanych do końca roku
budŜetowego, naleŜy wpłacać w kasie gminy lub na podstawowy rachunek gminy najpóźniej w ostatnim dniu
roboczym roku budŜetowego.
4. W razie słuŜbowego przeniesienia pracownika do innego miejsca pracy, zaliczki pobrane przez
pracownika, z wyjątkiem zaliczki na koszty przeniesienia, naleŜy całkowicie rozliczyć przed zmianą miejsca
pracy.
§ 18. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Zduńczyk

Załączniki do uchwały Nr XXXI/243/2008
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2008 r.(poz. 927)

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

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

