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       Uchwała Nr XII/62/07 
       Rady Gminy Kawęczyn 

          z dnia 29.12.2007r. 
 

w sprawie : uchwalenia budŜetu gminy na 2008 r. 
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 165, 166, 166a,  173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Ustala się dochody budŜetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 

10.616.804,00 zł  w tym: 
a) dochody bieŜące  10.471.804,00 zł 

         z tego: 
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych  52.250,00 
zł 
- dotacje   celowe  otrzymane  z  budŜetu    państwa   na   realizację   zadań 
bieŜących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych  
gminie  1.882.560,00 zł 

b) dochody majątkowe  145.000,00 zł 
 
2. Ustala się wydatki budŜetu  gminy zgodnie z  załącznikiem  Nr  2 na kwotę 

10.108.604,00 zł w tym 
a) wydatki bieŜące na kwotę  9.400.904,00 zł 

          z tego: 

- wydatki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania 
narkomanii – 52.250,00 zł ( w tym wydatki majątkowe – 700,00 zł) 

- wydatki na obsługę długu na kwotę 22.600,00 zł 

- wydatki na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.882.560,00  zł 

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

–  4.853.135,00 

b) wydatki majątkowe na kwotę 707.700,00 zł zgodnie  z załącznikiem Nr 3 
 

 

§ 2 
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NadwyŜkę dochodów nad wydatkami w kwocie 508.200,00 zł przeznacza się na 
spłatę kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

 
§ 3 

 
Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w załączniku Nr 5. 

a) przychody w kwocie 7.500,00 zł 
b) wydatki w kwocie 18.500,00 zł 

 
§ 4 

 
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem  Nr 6 

a) dochody  w kwocie  – 1.882.560,00zł 
b) wydatki w kwocie    – 1.882.560,00zł 
 

§ 5 
 
Ustala się dotację dla instytucji kultury bibliotek w wysokości 79.100,00 zł. 
 

§ 6 
 

Ustala się dotację celową z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 110.500,00 zgodnie z 
załącznikiem Nr 7. 
 

§ 7 
 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciągniętych przez Wójta 
Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku budŜetowego przejściowego 
deficytu budŜetu do kwoty 150.000,00 zł (art. 82 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy o 
finansach publicznych) 
 

§ 8 
UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacją w roku następnym jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa 
w roku następnym (art. 184 ust 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych) 

2. Zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na 
pokrycie występującego w ciągu roku budŜetowego deficytu budŜetu do 
wysokości 150.000,00 zł 



3 

 

§ 9 
 

Ustala się sumę, do której Wójt Gminy moŜe samodzielnie zaciągać zobowiązania na 
wartość 100.000,00 zł. 

 
§ 10 

 
UpowaŜnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budŜecie polegających na: 
1. przeniesieniach w planie wydatków budŜetowych między rozdziałami i 

paragrafami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń. 

2. tworzeniu w ramach przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów w ramach 
środków zaplanowanych w dziale, za wyjątkiem kreowania nowych zadań.  

3. dokonywaniu przeniesień środków na inwestycje między poszczególnymi  
zadaniami inwestycyjnymi w ramach wydatków zaplanowanych w dziale. 

4. lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu. 

 
§ 11 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 12 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2008r. i podlega publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
 
 

 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy  
 

        Edward Michalak 

 


