Uchwała Nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 165, 165a, 166,
168 ust. 2, 173, 174, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U.
Nr 129 poz. 902 z 23.08.2006 r.), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§1
1.Dochody budżetu gminy w wysokości 41 473 156 zł, w tym:
- dochody bieżące 36 846 578 zł,
- dochody majątkowe 4 626 578 zł..
2.Dochody wg działów i paragrafów zawiera załącznik nr 1, natomiast dochody ze wskazaniem głównych
źródeł ich pochodzenia określono w załączniku nr 2.
§2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 272 756 zł, w tym:
- wydatki bieżące 34 527 756 zł,
- wydatki majątkowe 10 745 000 zł,
Wydatki według działów zawiera załącznik nr 3.
Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 4.
2.Limity wydatków związanych z „Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2008 - 2010"
w wysokości 4 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. zawarto w załączniku nr 6.
3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w wysokości 5 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§3
1. Z zaplanowanych dochodów kwotę 1 200 400 zł przeznacza się na:
- planowany wykup papierów wartościowych - 1.000.000 zł,
- planowana spłatę kredytów - 200 400 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu na 2008 r. w wysokości 3 799 600 zł powiększonego o kwotę rozchodów
w kwocie 1 200 400 zł będą przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000 zł.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa się w załączniku nr 8.
§4
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 320 000 zł oraz wydatki
w kwocie 295 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 25 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.

§5
1. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
- przychody: 1 580 000 zł
- wydatki: 1 553 310 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Zatwierdza się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
- dochody: 406 486 zł
- wydatki:: 409 416 zł
zgodne z załącznikiem nr 10.
§6
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości:
1. przychody: 60 000 zł
2. wydatki: 110 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§7
Tworzy się rezerwy:
- celową na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 30 000 zł,
- ogólną w wysokości 176 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.
§8
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie w wysokości:
1.
dochody: 5 144 350 zł,
2.
wydatki: 5 144 350 zł,
3.
dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 70 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§9
Ustala się dotacje:
1. przedmiotowe w kwocie 300 000 zł (wg załącznika nr 14),
2. podmiotowe w kwocie 2 045 060 zł (wg załącznika nr 15),
3. celowe w kwocie 770 000 zł (wg załącznika nr 16).
§10
Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych
na sfinansowanie:
1. planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 799 600 powiększonego o kwotę
rozchodów 1 200 400 zł - w kwocie 5.000.000 zł
2. przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł
§11
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie
z załącznikiem nr 17.

§12
Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu do wysokości 1.000.000 zł,
2. zaciągania zobowiązań:
- na finansowanie wydatków na zadania wykazane w załączniku nr 5 i 7 do wysokości
5.000.000 zł,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienie
ciągłości działania gminy na łączną kwotę 2.000.000 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między
wszystkimi rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem wydatków między działami,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy Trzebnica.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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