Zarządzenie Nr 82/2008
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie projektu budŜetu gminy na 2009 rok.
Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1), art. 179 i 181 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.2) oraz § 3 załącznika do Uchwały Rady Gminy Radziejów
Nr XXIV/115/2001 z dnia 7 września 2001 roku w sprawie procedury uchwalenia
budŜetu Gminy Radziejów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budŜetu Gminy Radziejów na 2009 rok w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budŜetowej w wysokości:
1) Dochody
a) dochody bieŜące
b) dochody majątkowe

9.033.701 zł w tym:
8.910.937 zł,
122.764 zł.

2) Wydatki
a) wydatki bieŜące w kwocie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
- wydatki na obsługę długu

10.415.824 zł w tym:
7.983.601 zł w tym:
3.195.402zł
242.833 zł
7.000 zł

b) wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne

2.432.223 zł,

3) Deficyt budŜetu w kwocie 1.382.123 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu:
a) nadwyŜki budŜetowej
682.123 zł
b) z poŜyczki WFOŚiGW
700.000 zł
4) W budŜecie tworzy się rezerwy :
a) ogólną w wysokości
65.000 zł
b) celowe w wysokości
20.000 zł z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.
2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.
560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.

2
5) Przyjęty projekt obejmuje :
a) projekt uchwały budŜetowej Rady Gminy na 2009 rok wraz z załącznikami:
- załącznik Nr 1 plan dochodów
- załącznik Nr 2 plan wydatków,
- załącznik Nr 3 plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej,
- załącznik Nr 4 plan dotacji celowej i wydatków na realizacje zadań
własnych administracji rządowej,
- załącznik Nr 5 plan wydatków inwestycyjnych realizowanych przez gminę
w 2009 roku,
- załącznik Nr 6 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- załącznik Nr 7 plan przychodów i rozchodów GFOŚ,
- załącznik Nr 8 plan przychodów i rozchodów budŜetu,
- załącznik Nr 9 prognoza spłaty długu,
- załącznik Nr 10 planowane spłaty zobowiązań,
- załącznik Nr 11 plan wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności,
- załącznik Nr 12 informacja opisowa do projektu budŜetu na 2008 rok.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu
stanowiącym załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjęty projekt budŜetu wraz z informacją, o której mowa w § 2
przekazać:
- Przewodniczącemu Rady Gminy
- RIO w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wójt Gminy
Jerzy Zmierczak

