
UCHWAŁA NR XXIX/150/08
RADY GMINY GŁOWNO

 z dnia 23 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na rok 2009.

 Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 4, pkt 9 d, e 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, Nr 167 poz.  1759; 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) oraz  
art. 165, art.  166, art.  168, art. 173, art.  184, art. 188, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218 i 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 i Nr 216 poz. 1370), Rada Gminy Głowno uchwala, co następuje:

       §1. Uchwala się budżet Gminy Głowno na okres roku kalendarzowego 2009.

       §2. Ustala się dochody ogółem budżetu Gminy Głowno w wysokości 8.807.639 zł  (słownie złotych:  

osiem milionów osiemset siedem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 00/100) w tym: dochody 

majątkowe w kwocie 200.000 zł, dochody bieżące w kwocie 8.607.639 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 

uchwały

       §3. Ustala się:

 1)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości 1.456.467 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

  2)dochody  związane  z  realizacją  zadań  wspólnych  z  innymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego  

w wysokości 9.804 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

  3)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 13.000 zł   

      zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

       §4.  Ustala się wydatki ogółem budżetu Gminy Głowno w wysokości  11.350.787 zł (słownie złotych:  

jedenaście  milionów trzysta pięćdziesiąt  tysięcy  siedemset  osiemdziesiąt  siedem złotych 00/100)  zgodnie  

z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

       §5. Ustala się:

1)wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

   w wysokości 1.456.467 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

2)wydatki  związane  z  realizacją  zadań  na  podstawie  porozumień  z  innymi  jednostkami  samorządu 

terytorialnego

   w wysokości 9.804 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

3)wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

   alkoholowych w wysokości 19.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.



         §6.  Wydatki budżetu gminy Głowno przeznacza się łącznie na:

1)wydatki bieżące w kwocie 7.609.067 zł, w tym na:

   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.570.241 zł

   b) dotacje                   24.000 zł

   c) wydatki na obsługę długu gminy                                    35.000 zł

2)wydatki majątkowe w wysokości 3.741.720 zł.

          §7.  Ustala się wykaz inwestycji  w roku budżetowym 2009 oraz wysokość wydatków zgodnie  

z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

          §8. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 50.000 zł  i rezerwy celowe w wysokości 27.621 zł 

na wydatki bieżące w następujących działach:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- w wysokości 2.621 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe- rezerwa celowa zgodnie z ustawą 

o zarządzaniu kryzysowym– w wysokości  2.621 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie - w wysokości 1.000 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – rezerwa celowa w wysokości 1.000 zł

- na wydatki bieżące z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

Dział 852 – Pomoc społeczne – w wysokości 1.000 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – rezerwa celowa w wysokości 1.000 zł 

- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Dział 854 – Edukacyjna  opieka wychowawcza – w wysokości 2.000 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – rezerwa celowa w wysokości 2.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w wysokości 4.000 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – rezerwa celowa w wysokości 4.000 zł

- na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Dział 926 –  Kultura fizyczna i sport– w wysokości 17.000 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – rezerwa celowa w wysokości 17.000 zł

- na zadania realizowane w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.

          §9. Deficyt  budżetu w kwocie  2.543.148 zł,   zostanie  sfinansowany przychodami  z kredytów 

długoterminowych. 

          §10.  Ustala się przychody w wysokości 2.613.148 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, w tym 

z tytułu:

1) kredytów w kwocie 2.613.148 zł
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           §11. Ustala się rozchody w wysokości 70.000 zł  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  kredytów 

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

          §12.  Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę długu gminy na 31.12.2009 rok i lata następne 

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 

          §13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na: 

1)pokrycie  występującego  w ciągu  roku przejściowego deficytu  budżetu  w wysokości  500.000 zł  wraz  

    z kosztami obsługi w kwocie 10.000 zł;

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  

   zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 2.613.148 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 483.250 zł.

          §14. Upoważnia się Wójta do: 

1)zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 

   ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

2)zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 

   przejściowego deficytu w wysokości 500.000 zł;

3)dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy w ramach działu między rozdziałami  

   i paragrafami;

4)zaciągania  zobowiązań  na  finansowanie  wydatków  na  wieloletnie  programy  inwestycyjne  zgodnie  

   z załącznikiem Nr 6a.

          §15. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2009 

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

          §16.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

          §17. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

          §18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
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