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            Uchwała Nr XV/136/08 
                                            Rady Miejskiej śerkowa 

             z dnia 30 grudnia 2008 roku 
      w sprawie uchwalenia budŜetu na rok 2009 

   
 

      
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 
166,173,182,184,188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala  
co następuje: 
 
§ 1.1. Uchwala się dochody budŜetu na rok 2009 w wysokości - 27 617 698,00 zł 
           z tego: 
              - dochody bieŜące w kwocie                                   - 27 557 698,00 zł 
              - dochody majątkowe w kwocie                             -        60 000,00 zł 
       2. Dochody budŜetu określa załącznik Nr 1 do uchwały. 
       3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

• dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami w wysokości 4 463 300,00 zł zgodnie z załącznikiem 
Nr 5 do uchwały 

 
§ 2.1.Uchwala się wydatki budŜetu na rok 2009 w wysokości 31 167 698,00 zł zgodnie          

z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu           
administracji rządowej i innych zadań zlecanych ustawami w wysokości 
4 463 300,00 zł zgodnie a załącznikiem Nr 6 do uchwały. 

      2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 
          a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń              9 373 960,00 zł 
          b) dotacje          4 741 406,00 zł 
           w tym: 

• dla ZAZ              869 500,00 zł 
• dla instytucji kultury          2 433 896,00 zł 
• dla szkół podstawowych             493 150,00 zł 
• dotacja celowa na  dla innej gminy                                               10 860,00 zł 
• dotacje celowe do stowarzyszeń                                                   60 000,00 zł 
• dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między  

jednostkami samorządu terytorialnego        874 000,00 zł 
      3. Wydatki majątkowe na 2009 r. w wysokości 7 969 000,00 zł zgodnie z załącznikiem          

Nr 2 do uchwały. 
      4.  Wydatki inwestycyjne  5 095 000,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 
      5. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w latach 2007-2011          

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 
      6. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu       

Spójności w latach 2008-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 10. 
 
§ 3. Deficyt budŜetu w kwocie 3 550 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze 

sprzedaŜy papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7do uchwały. 
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§4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych        
w kwocie 110 000,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii - 5 100,00 zł oraz na  
przeciwdziałanie  alkoholizmowi - 104 900,00 zł. 
 

§5. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadań własnych  
       z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 
§6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek oraz  
      emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 750 000,00 zł z tego na: 

1) finansowanie planowanego deficytu budŜetu - 3 550 000,00 zł 
2) spłatę wcześniej zaciągniętych poŜyczek i kredytów - 700 000,00 zł 
3) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu - 500 000,00 zł 
 

§7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budŜetowego: 
      1) przychody w wysokości - 1 327 060,00 zł 
      2) wydatki w wysokości - 1 327 060,00 zł, zgodne z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 
 
§8. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
       i Gospodarki Wodnej  w wysokości; 
      1) przychody w wysokości  - 40 000,00 zł 

2) wydatki w wysokości - 90 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 
 

§9. UpowaŜnia się Burmistrza do: 
      1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie  
          występującego w ciągu  roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości  
          500 000,00 zł 
      2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy    
          inwestycyjne  , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej    
          lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów 
          wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4, 
      3) dokonywania zmian w planie wydatków , polegających na dokonywaniu przesunięć  
          między rozdziałami, paragrafami i wydatkami inwestycyjnymi, z wyłączeniem  
          przeniesień wydatków między działami, 
      4) przekazania kierownikowi jednostek budŜetowych i zakładu budŜetowego uprawnień  
          na dokonywanie przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych  
          i wydatków nimi finansowanych, 
      5) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych  w innych  
          bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu gminy. 
 
§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 
 
§11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. 
        i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
                                                                                                    

      
                                                                                                  
 
            
 


