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UCHWAŁA NR XXXII/212/08 

RADY GMINY LUTOMIERSK 
 z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 
w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy na 2009 rok 

 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 lit. „d” pkt 1 0, art. 51 ust. 1 i 2, 
art. 57 i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca  1990 r. o samorz ądzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z  2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2 002 r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 1, Nr 214, poz. 1806;  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 200 4 r. Nr 102, poz. 1055, 
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 200 7 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974, Nr 73, poz. 1218; z 2008 r. Nr 18 0, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458); oraz art. 165, art. 166, art. 184, art.  188 ust. 2, art. 195 ust. 
2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publ icznych (Dz.U. Nr 249, 
poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz.U. Nr 169, poz.  1420; z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 - 121 8, Nr 187, poz. 1381,  
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, 
Nr 216, poz. 1370) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, c o nast ępuje: 
 
 

§ 1 .Uchwala si ę Bud Ŝet Gminy na okres roku kalendarzowego 2009. 
 
 

§2. Uchwala si ę dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 16.426.609,00zł , w tym: 
1)  dochody zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej  

i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w wysoko ści 2.151.308,00 zł 
oraz  

2)  dochody z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych  
w wysoko ści 70.000,00 zł,   

zgodnie z Zał ącznikiem Nr 1. 
 
 

§ 3.  Uchwala si ę wydatki bud Ŝetu w wysoko ści 20.265.858,00zł , w tym: 
1)  wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej  

i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w wysoko ści 2.151.308,00 zł 
oraz  

2)  wydatki na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwi ązywania problemów alkoholowych w wysoko ści 70.000,00 zł,   

zgodnie z Zał ącznikiem Nr 2. 
 

§4.1. Uchwala si ę deficyt  bud Ŝetu gminy w wysoko ści 3.839.249,00 zł , 
który zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi z: 

1)  zaci ąganych kredytów długoterminowych   3.539.763,89zł 
2)  wolnych środków, jako nadwy Ŝki środków pieni ęŜnych na rachunku bie Ŝącym 

budŜetu Gminy, wynikaj ących z rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z lat 
ubiegłych         299.485,11zł 

2. Uchwala si ę rozchody  bud Ŝetu w wysoko ści 596.028,80 zł , które zostan ą 
pokryte przychodami pochodz ącymi z zaci ąganych kredytów długoterminowych. 

3. Uchwala si ę przychody  bud Ŝetu w wysoko ści 4.435.277,80 zł .  
 
Plan przychodów i rozchodów bud Ŝetowych na rok 2009 przedstawia  
Zał ącznik Nr 3  do uchwały. 
 
 

§5. Ustala si ę dotacj ę dla instytucji kultury w kwocie 975.000zł , zgodnie 
z Zał ącznikiem Nr 4. 
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§6. Ustala si ę dotacj ę dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 180.000zł , 
zgodnie z Zał ącznikiem Nr 5. 
 

 
§7. Zabezpiecza si ę kwot ę 4.550.000,00zł  na realizacj ę zada ń 

inwestycyjnych w roku bud Ŝetowym 2009. 
Wykaz inwestycji z podziałem kwot wydatków na zadan ia stanowi Zał ącznik Nr 6. 
 
 

§8. Uchwala si ę plan przychodów i wydatków funduszu celowego  – „Gminny 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, zgodnie z Zał ącznikiem Nr 7. 
 
 

§9.1. Ustala si ę rezerw ę ogóln ą w bud Ŝecie w kwocie 200.000 zł . 
2. Ustala si ę rezerw ę celow ą w bud Ŝecie w kwocie 921.245 zł.    

 
Plan i szczegółowy podział rezerw w bud Ŝecie na rok 2009 przedstawia 
Zał ącznik Nr 11  do uchwały. 
        
 

§ 10 .  Prognozuje si ę ł ączn ą kwot ę długu gminy na koniec roku 
budŜetowego i lata nast ępne zgodnie z  Zał ącznikiem Nr 8.  
 
 

§ 11 .Uchwala si ę plan dochodów bud Ŝetu pa ństwa zwi ązanych z realizacj ą 
zada ń zleconych Gminie , zgodnie z Zał ącznikiem Nr 9. 
 
 

§12. Ustala si ę wykaz limitów wydatków na realizacj ę wieloletnich 
programów inwestycyjnych gminy, zgodnie z Zał ącznikiem Nr 10. 
 
 

§13.  Ustala si ę limit zobowi ązań z tytułu zaci ągni ętych po Ŝyczek  
i kredytów na: 

1)  pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku przej ściowego deficytu bud Ŝetu  
w kwocie 2.000.000 zł, 

2)  finansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu w kwocie 4.101.234,29zł  
3)  spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ązań z tytułu po Ŝyczek i kredytów  

w kwocie 690.558,40 zł. 
 
§14.  Upowa Ŝnia si ę Wójta Gminy do : 

1)  Dokonywania zmian w planie wydatków bud Ŝetowych w zakresie przesuni ęć 
wydatków bie Ŝących mi ędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów. 
PowyŜsze zmiany nie dotycz ą przeniesie ń wydatków mi ędzy działami, 

2)  Lokowania w bankach wolnych środków bud Ŝetowych w trakcie realizacji 
budŜetu 2009 r., 

3)  Zaci ągania zobowi ązań na finansowanie zada ń obj ętych wieloletnim 
programem inwestycyjnym w kwocie 14.484.695,00 zł, 

4)  Zaci ągania zobowi ązań z tytułu umów, których realizacja w roku nast ępnym 
jest niezb ędna dla zapewnienia ci ągło ści działania jednostki i termin 
zapłaty upływa w roku nast ępnym, 

5)  Zaci ągania kredytów i po Ŝyczek na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku 
budŜetowego deficytu bud Ŝetu w granicach limitu ustalonego w § 13 pkt.1 
uchwały. 

 
§15. Zobowi ązuje si ę Wójta Gminy do: 
1)  Przedło Ŝenia informacji o przebiegu wykonania bud Ŝetu za I półrocze 

2009 roku w terminie do 31 sierpnia 2009 roku , obejmuj ącej: 
a)  cz ęść tabelaryczn ą zawieraj ącą: zestawienie planowanych  

i zrealizowanych dochodów i wydatków bud Ŝetowych w szczegółowo ści 
jak w uchwale bud Ŝetowej; zestawienie planowanych i zrealizowanych 
przychodów i rozchodów bud Ŝetu, zestawienie planowanych  
i zrealizowanych przychodów i wydatków Gminnego Fun duszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zestawienie długoter minowych 
zobowi ązań Gminy; 
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b)  cz ęść opisow ą zawieraj ącą omówienie zrealizowanych dochodów  
i wydatków w działach, przychodów i wydatków GFO Ś i GW  
z wyja śnieniem istotnych ró Ŝnic mi ędzy planem i wykonaniem; 

2)  Przedło Ŝenia informacji o przebiegu wykonania planu finanso wego 
gminnej instytucji kultury za I półrocze 2009 roku w terminie  
do 31 sierpnia 2009 roku , obejmuj ącej: 

a)  cz ęść tabelaryczn ą zawieraj ącą wykonanie planu finansowego 
instytucji kultury w szczegółowo ści nie mniejszej ni Ŝ w planie 
finansowym z wyszczególnieniem stanu nale Ŝności i zobowi ązań, w 
tym wymagalnych 

b)  cz ęść opisow ą zawieraj ącą omówienie cz ęści tabelarycznej z 
wyja śnieniem istotnych ró Ŝnic mi ędzy planem i wykonaniem; 

3)  Przedło Ŝenia sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu, 
zawieraj ącego zestawienie dochodów i wydatków wynikaj ące z zamkni ęć 
rachunku bud Ŝetu, w szczegółowo ści nie mniejszej ni Ŝ w uchwale 
budŜetowej, do dnia 20 marca 2010 roku.  

 
 

§ 16. Przyjmuje si ę informacj ę o stanie mienia komunalnego, zgodnie z 
Zał ącznikiem Nr 12. 

 
 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Lutomiersk. 

 
 

§ 18.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym d la aktów prawa 
miejscowego. 

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia z moc ą obowi ązuj ącą od dnia  
1 stycznia 2009 r. 

3. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłosze ń w Urz ędzie Gminy. 
 


