UCHWAŁA nr 105/XII/07
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie: uchwalenia budŜetu Gminy Dębowiec na 2008 r.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 165, art. 165a, art.166, art.167, art.184, art. 188, ust. 2 i art. 195, ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.), Rada Gminy Dębowiec
-uchwala§1
1. Ustala się dochody budŜetu w wysokości 15 638 577 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budŜetu w wysokości 15 629 345 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§2
Ustala się dochody i wydatki budŜetu związane z realizacją:
a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
jak w załączniku Nr 4,
b) bieŜących zadań własnych gminy dofinansowanych z budŜetu państwa, jak
w załączniku Nr 5,
c) zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 6.
§3
Ustala się dochody budŜetu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu
i wydatki budŜetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§4
Dochody budŜetu Gminy obejmują
1. dochody bieŜące budŜetu Gminy w kwocie 11 996 343 zł,
2. dochody majątkowe budŜetu Gminy w kwocie 3 642 234 zł.

§5
Z wydatków budŜetu gminy przeznacza się łącznie na:
1. Wydatki bieŜące kwotę 10 992 111 zł w tym na:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5 884 716 zł,
b. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami kwotę 1 603 556 zł jak w załączniku Nr 4.
c. wydatki związane z realizacją własnych zadań bieŜących gmin
dofinansowywane z budŜetu państwa kwotę 162 834 zł jak w załączniku nr 5.
d. wydatki związane z wykonaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę
10 472 zł, jak w załączniku nr 6.
e. wydatki na obsługę długu gminy kwotę 50 219 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 4 637 234 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z funduszy
pomocowych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
4. Nakłady i finansowanie inwestycji wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie
z załącznikiem nr 10.
5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie profilaktyki
i przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7 w kwocie: 58 500 zł.
§6
Ustala się wydatki budŜetu z tytułu dotacji udzielanych:
1. Dla gminnej instytucji kultury na kwotę 49 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, na kwotę
93 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.
3. Pozostałym podmiotom na kwotę 97 468 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§7
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§8
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 105 000 zł, rezerwę celową na wydatki oświaty
w wysokości 124 300 zł rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 4 000 zł
oraz rezerwę inwestycyjną w wysokości 50 000 zł.
§9
1. Rozchody budŜetu ustala się w kwocie 287 132 zł:
w tym:
a) spłata kredytów w kwocie
78 746 zł,
b) spłata poŜyczek w kwocie
208 386 zł.
2. Przychody budŜetu ustala się w kwocie 280 000zł, z poŜyczek zaciągniętych w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę
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kanalizacji sanitarnej w Gumnach i Ogrodzonej oraz na budowę kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ciśnieniowej w Iskrzyczynie –etap II.
3. NadwyŜkę budŜetu Gminy w kwocie 7 132 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych
poŜyczek w latach ubiegłych
Zestawienie przychodów i rozchodów budŜetu Gminy, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera
załącznik nr 3 do uchwały.
§ 10
UpowaŜnia się Wójta Gminy Dębowiec do:
1. zaciągania kredytów i poŜyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego
w ciągu roku budŜetowego przejściowego deficytu budŜetu Gminy do maksymalnej
wysokości 300 000 zł.
2. lokowania w trakcie realizacji budŜetu czasowo wolnych środków budŜetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu
Gminy.,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budŜetu wraz z przenoszeniem wydatków
pomiędzy majątkowymi i bieŜącymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki których termin zapłaty upływa
w roku następnym,
5. zaciągania kredytów i poŜyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i poŜyczek do wysokości 600 000 zł,
6. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków realizowanych w ramach
wieloletnich programów inwestycyjnych i w ramach programów i projektów
realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej do kwot określonych we
właściwych załącznikach do uchwały budŜetowej,
7. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwotach i terminach wynikających
z zawartych umów,
8. do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania
zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 11
Ustala się, Ŝe zabezpieczeniem spłat kredytów i poŜyczek , o których mowa w § 10, pkt 1 i 5
będą weksle własne Gminy Dębowiec.
§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec roku budŜetowego i lata
następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem
Nr 15.

§ 13
Inne ustalenia:
1. Ustala się, Ŝe w ciągu roku budŜetowego wpłaty dokonywane przez jednostki
organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na
zmniejszenie wydatków.
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2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budŜetu Gminy dochodów budŜetowych
pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 15 dzień miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich pobranie.

§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.
§ 15
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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