
UCHWAŁA Nr XXVIII/144/2008
Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie: uchwalenia budŜetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 10,art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi
zmianami) oraz art.24 ust. 4 i 7, art.29 ust. 1, art. 106 ust.2 pkt.2, art.165, 166, 167, 168, 169, 170 ,
173 ,174 , 175 , 176 ,182 ,184 ,188 i art.  195 ust.2 i  3 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z 2005rr z późn.zm.)

Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej 
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budŜetu jednostki samorządu  terytorialnego w wysokości zgodnie 
z załącznikiem Nr 1                                                               16.479.344,08 zł
    w tym:
    a) dochody bieŜące w wysokości, w tym w szczególności:                                      8.786.489,00 zł
- subwencje ogólna dla gmin                                                                                         4.772.599,00 zł
- dotacje na zadania zlecone                                                                      39.742,00 zł
- dotacje na zadania powierzone                                                                                   1.372.703,00 zł
- dotacja na zadania własne                                                                                              112.326,00 zł
- wpływy za zezwolenia  na sprzedaŜ napojów alkoholowych                                          64.000,00 zł
- pozostałe dochody                                                                                                      2.425.119,00 zł
    b) dochody majątkowe                                                                                             7.692.855,08 zł
- środki z wpłat mieszkańców                                                                                         303.800,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego                                                                           2.220.090,00 zł
- środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej                                                        1.924.301,00 zł
- dochody ze sprzedaŜy majątku                                                                                     150.000,00 zł
- inne środki (NFBDL, FOGR, RPO WŚ)                                                                   3.094.664,08 zł

2. Ustala się wydatki budŜetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:                                                   18.887.214,00 zł
    a) wydatki bieŜące w wysokości                 8..458.446,00 zł
- wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń                                                4.464.978,00 zł
- dotacje                                                                                                                           229.983,00 zł
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                      55.000,00 zł
- pozostałe wydatki                                                                                                        3.708.485,00 zł
      b) wydatki majątkowe w wysokości               10.428.768,00 zł
- w tym na realizację zadania pod nazwą "Budowa chodników w miejscowości 
Olbrachcice i Ulesie                                                                                                      2.220.090,00 zł
- budowa wodociągu w Cielętnikach                                                                               837.129,00 zł
- Turystyczna Dolina Wiercicy                                                                                         200.000,00 zł
- budowa dróg gminnych Borowce, Milionów, Lipie, Zaleszczyny, Cielętniki           4.059.267,00 zł
- place zabaw Dąbrowa Zielona i Soborzyce                                                                     80.000,00 zł



- termomodernizacja szkół w Soborzycach i Olbrachcicach                                        1.129.404,00 zł
– remont Gminnego Ośrodka Kultury i opracowanie dokumentacji zaplecza kultury

                                                                              562.770,00zł
- inwestycje związane z gospodarką komunalną                                                          1.275.794,00 zł
- E-powiat Częstochowski                                                                                                 44.314,00 zł
- opracowanie dokumentacji ul. Partyzantów Dąbrowa Zielona                                       20.000,00 zł
Planowany deficyt  wyniesie 2.407.869,92 zł,  a Ŝródłem jego pokrycia  będą  kredyty i  poŜyczki
zaciągnięte na rynku krajowym.

§ 2

1.  Ustala  się  dochody  z  tytułu  wpływów  za  wydawanie  zezwoleń  na  sprzedaŜ  napojów
alkoholowych w kwocie                                                                                                     64.000,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  w wysokości                    64.000,00 zł

§ 3

Rozchody  zaplanowane  na  2009  rok  w  kwocie  328.043,00  zł  przeznacza  się  na  spłatę
zaciągniętych:
1.  poŜyczki  na  zadanie  inwestycyjne  pod  nazwą  "Modernizacja  systemu  grzewczego  wraz  z
dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej"                               100.043,00 zł
2.  poŜyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa wodociągu w miejscowości Soborzyce z
ujęciem wody - etap II"                                                                                                    140.000,00 zł
3.   poŜyczki  na  zadanie  inwestycyjne  pod  nazwą  "Budowa  wodociągu  w  miejscowości
Raczkowice"

28.000,00 zł
4.  poŜyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą " Budowa wodociągu w miejscowości Cielętniki" 

60.000,00 zł

Przychody w wysokości 2.735.912,92 z zaciągniętych kredytów i poŜyczek:
– na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości -

        143.843,00 zł
– przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym                       2.288.269,92
- przychody z innych rozliczeń krajowych w wysokości         303.800,00

zł                                            
Zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik 3.

§ 4

Ustala  się  wykaz  inwestycji  gminnych  realizowanych  w  roku  budŜetowym  oraz  wysokość
nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do budŜetu.

Ustala  się  plan  dochodów  i  wydatków  związanych  z  realizacją  zadań  ustawowo  zleconych  i
powierzonych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budŜetu państwa z tytułu
realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5

Wieloletni Plan Inwestycyjny przedstawia za łącznik Nr 6 do budŜetu.



§ 5
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:

- przychody 4.200,00 zł

- wydatki     4.200,00 zł

§ 6

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane
przez przedmioty nienaleŜące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia
zysku w wysokości  20.000,00

§7

Ustala się dotacje gminnych instytucji kultury w wysokości   229.983,00 zł

§ 8

1.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości     50.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
5.000,00 zł.

§ 9
UpowaŜnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2010.
2. Udzielania poręczeń do łącznej kwoty 50.000,00 zł.
3..  Lokowania  wolnych  środków  budŜetowych  na  rachunkach  lokat  wybranych  przez  siebie
bankach
4..  Dokonywanie  wszelkich  zmian  w  planie  wydatków,  z  wyłączeniem  przeniesień  między
działami.
5. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2.Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


