U C H W A Ł A Nr XXXVIII/296/2009
Rady Gminy Gniewino
z dnia 30 stycznia 2009 roku.
w sprawie: BUDśETU GMINY GNIEWINO na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr. 142 poz. 1591
ze zmianami/ oraz art. 165, art.173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr. 249 poz. 2104 ze zmianami/

Rada Gminy Gniewino
uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budŜetu gminy na 2009 rok w wysokości 30.706.245 zł zgodnie z zał. Nr 1 do Uchwały.
2. Ustala się wydatki budŜetu gminy na 2009rok w wysokości 29.237.095 zł zgodnie z zał. Nr 2 do Uchwały.

§ 2
NadwyŜkę budŜetu gminy w wysokości 1.469.150 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i poŜyczek.
§ 3
1. Ustala się przychody budŜetu gminy na 2009 rok w wysokości 45.450 zł zgodnie z zał. Nr 3
do Uchwały.
2. Ustala się rozchody budŜetu gminy na 2009 rok w wysokości 1.514.600 zł zgodnie z zał. Nr 4.
do Uchwały.
§ 4

1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011 zgodnie
z zał. Nr 5 do Uchwały.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych na 2009 rok
zgodnie z zał. Nr 6 do Uchwały.
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§ 5
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości
2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości

-

29.000 zł
80.000 zł

z tego:

-

do dyspozycji samorządowych jednostek
pomocniczych gminy- sołectwa w wysokości konkurs grantowy dla sołectw
realizację zadań własnych gminy z zakresu
zarządzania kryzysowego
-

29.000 zł
38.000 zł
13.000 zł

§ 6

1.
2.
3.

4.

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami zgodnie z zał. Nr 7 do Uchwały.
Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z zał. Nr 8 do Uchwały.
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej zgodnie
z zał. Nr 9 do Uchwały.
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień /umów// między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. Nr 10
do Uchwały.
§ 7

1.
2.
3.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych
w wysokości 99.000 zł.
Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 99.000 zł.
Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii w wysokości 1.000 zł.
§ 8

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w łącznej wysokości 135.000 zł , w tym:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie
w tym:
- dotacja na wydatki bieŜące -
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135.000 zł

135.000 zł

§ 9

Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów
publicznych w kwocie 70.000 zł zgodnie z zał. Nr 11 do Uchwały.
§ 10

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości:
- przychody
- wydatki

- 1.168.135 zł
- 1.168.135 zł

zgodnie z zał. Nr 12 do Uchwały.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetowego do kwoty 500.000 zł.

§ 12
UpowaŜnia się Wójta Gminy do:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budŜetowego do kwoty 500.000 zł.
Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną
kwotę 6.000.000 zł.
Udzielania w roku budŜetowym poŜyczek do łącznej kwoty 200.000 zł
Udzielania w roku budŜetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł.
Dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
Przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków.
Lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank
prowadzący obsługę budŜetu gminy.
§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 14

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gniewino.

4

