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U C H W A Ł A  NR XIX/74/2007 

Rady Gminy  Grębocice 

                                             z dnia 28 grudnia 2007r. 

 

w sprawie  budżetu  Gminy  Grębocice  na  rok  2008. 

 
 
 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165,      

art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)  

 

Rada Gminy   u  c h  w  a  l  a: 

       
§ 1 

 
1. Dochody budżetu gminy w wysokości :                15 079 369zł                                     

    1) dochody bieżące                                                                                             14 899 369zł 

    z tego : 

    a) dochody z podatków i opłat:                                                                             4 883 046zł      

         w tym :                                                  

         - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów                    

            alkoholowych                                                                                                     53 000zł 

    b) udziały gmin we wpływach z podatków dochodowych     

        stanowiących dochód budżetu państwa                             1 729 604zł  

    c) pozostałe dochody własne                    2 342 365zł  

    d) subwencje z budżetu państwa                    4 000 310zł                                

     e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne                               393 016zł 

     f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                            1 551 028zł  

     2) dochody z majątku gminy                                  180 000zł   

                                                                            

Podział dochodów według źródeł określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.          
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§ 2 

 

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości      14 951 369zł                                          

    z tego : 

1) wydatki bieżące         12 657 472zł                                                                            

       w tym : 

      - zadania  zlecone                      1 551 028zł                                                                          

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      5 567 834zł  

      - dotacje dla instytucji kultury                       415 000zł 

         a) Grębocickie Centrum Kultury w Grębocicach kwota: 280 000zł 

         b) Biblioteka Publiczna w Grębocicach kwota : 135 000zł 

      - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego                                                 400 000zł 

         a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach kwota: 400 000zł 

      - dotacje na realizację programu upowszechniania kultury fizycznej i sportu         78 600zł 

      - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

         przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków                                                   50 000zł  

      - wydatki na obsługę długu publicznego             15 000zł                                                              

- wydatki na realizację zadań określonych  w programie profilaktyki  

   i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobieganie narkomanii         53 000zł                                                           

   2) wydatki majątkowe :                     2 293 897zł                                        

       w tym:  

       wydatki na Wieloletni Program  Inwestycyjny                                                      389 397zł 

 

Podział wydatków budżetowych w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji 

budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

3. Dochody i wydatki budżetu gminy w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji      

    budżetowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

   

§ 3 

1.Rozchody budżetu gminy w wysokości                                                                    128 000zł 

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości                                                                  128 000 zł 

z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 128 000zł   
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§ 4 

 

1. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości:                                                                                                 94 494 zł 

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości                         70 746 zł                                       

                                                                         § 5 

               

6. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę  

    zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

    ustawami w wysokości          1 551 028zł                                                                        

 

 Szczegółowy podział dochodów i wydatków w szczegółowości działów i rozdziałów 

klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 4 do niniejszej  uchwały. 

 

§ 6 

 

    Gmina posiada dług obejmujący zobowiązania w wysokości                                278.000zł 

    z tytułu : 

     -  zaciągniętych pożyczek w W.F.O.Ś i G.W.  na kwotę                    278.000zł                       

      

  Prognozę długu gminy i jego spłaty zawiera załącznik Nr 5  do niniejszej uchwały. 

 

   § 7 

 

1. Ustala się  wykaz  zadań  inwestycyjnych  planowanych do realizacji w roku 2008 przez  

Gminę Grębocice, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się limit  wydatków  na Wieloletni  Program  Inwestycyjny  Gminy  Grębocice     

na  lata 2008 – 2010  zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi 

środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 
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§ 8 

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej zawiera załącznik Nr 9  do niniejszej uchwały. 

 

§ 9 

 

1. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik Nr 10  do niniejszej 

uchwały. 

2. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zawiera 

załącznik Nr 11  do niniejszej uchwały. 

 

§ 10 

 

1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 

a) 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 załączniku  Nr 7 i w załączniku Nr 8, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa   w roku następnym, 

c) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku deficytu budżetu gminy w maksymalnej wysokości 200.000 zł. 

d) przekraczających granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2008 w zakresie 

inwestycji i remontów do kwoty 3.500.000zł, 

 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

a) dokonywania  zmian  w  planie  wydatków  budżetu  gminy  w  zakresie  przenoszenia      

            wydatków  pomiędzy  rozdziałami  i  paragrafami  klasyfikacji  budżetowej , 

b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków 

inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach 

danego działu, 

c) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania 

zmian w planie wydatków  pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, 
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d) przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

e) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości  100.000zł., 

f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż 

w banku wykonującym obsługę bankową  budżetu gminy, 

 

§ 11 

  

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 12 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2008 roku  i  podlega ogłoszeniu                       

w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego  oraz  na  tablicy  ogłoszeń                

w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


