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UCHWA£A NR XVIII/119/2008 
 

Rady Gminy Wolbórz 

z dnia 5 marca 2008r. 
 

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Wolbórz na 2008 rok 
      
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, pkt  9 lit. �d�, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 ustawy 
 z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 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, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) 
oraz  art. 165, 166, 182, 184 i 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249 
poz. 2104, Nr 69 poz. 962, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217  
i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 
poz. 560), 
 

Rada Gminy Wolbórz uchwala, co nastêpuje: 

 

§ 1. Ustala siê dochody bud¿etu na rok 2008 w wysoko�ci: 17.801.012 zù, w tym: 
1. dochody maj¹tkowe w kwocie : 1.260.000 zù, 
2. dochody bie¿¹ce w kwocie: 16.541.012 zù, 

zgodnie z zaù¹cznikiem Nr 1. 
 
§ 2. Ustala siê wydatki bud¿etu na rok 2008 w wysoko�ci: 19.751.012 zù, w tym: 

1. na wydatki bie¿¹ce w kwocie: 13.525.577 zù, 
2. na wydatki maj¹tkowe w kwocie: 6.225.435 zù, 

zgodnie z zaù¹cznikiem Nr 2. 
 
§ 3. Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud¿etu 

w kwocie: 1.950.000 zù, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi: 
1. z zaci¹ganych po¿yczek w kwocie: 1.450.000 zù, 
2. z zaci¹ganych kredytów w kwocie: 500.000 zù. 

  
§ 4. Okre�la siê przychody bud¿etu w kwocie: 3.708.779 zù i rozchody bud¿etu w kwocie: 

1.758.779 zù, zgodnie z zaù¹cznikiem Nr 3. 
 
§ 5. Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych oraz limit wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne w latach 2007-2012, zgodnie z zaù¹cznikiem Nr 4. 
 
§ 6. Uchwala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Úrodowiska 

i Gospodarki Wodnej zgodnie z zaù¹cznikiem Nr 5. 
 
§ 7. Ustala siê wydatki z bud¿etu z tytuùu dotacji celowych na sfinansowanie zadañ 

okre�lonych w zaù¹czniku Nr 6 do niniejszej uchwaùy, zlecanych podmiotom nie 
nale¿¹cym do sektora finansów publicznych i niedziaùaj¹cym w celu osi¹gniêcia 

zysku, na ù¹czn¹ kwotê: 130.000 zù. 
  
§ 8. Ustala siê wydatki bud¿etu z tytuùu dotacji podmiotowych udzielanych dla gminnych 

instytucji kultury na ù¹czn¹ kwotê: 415.000 zù wedùug zaù¹cznika Nr 7. 
 
§ 9. Ustala siê wydatki bud¿etu z tytuùu dotacji celowych dla jednostek samorz¹du 

terytorialnego w kwocie 3.000 zù wedùug zaù¹cznika N 8. 
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§ 10. Ustala siê dochody bud¿etu z tytuùu wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów 

alkoholowych w kwocie: 130.000 zù i wydatki bud¿etu na realizacjê zadañ ujêtych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych 
w wysoko�ci: 130.000 zù.  

 
§ 11. Ustala siê dochody i wydatki bud¿etu zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu 

administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami, zgodnie z zaù¹cznikiem  
Nr 9. 

 
§ 12. Prognozê dùugu Gminy Wolbórz w latach 2007 � 2012 przedstawia zaù¹cznik Nr 10. 
 
§ 13. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytuùu kredytów i po¿yczek w kwocie: 3.906.659 zù. 

 
§ 14. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Wolbórz do: 

1. zaci¹gania zobowi¹zañ: 
a) na finansowanie wydatków okre�lonych w zaù¹czniku Nr 4 do niniejszej 

uchwaùy, stanowi¹cym plan zadañ inwestycyjnych oraz limit na wieloletnie 

programy inwestycyjne w latach 2007-2012 oraz programy i projekty 
realizowane przy udziale �rodków pochodz¹cych z bud¿etu UE oraz 

niepodlegaj¹cych zwrotowi �rodków z pomocy udzielonej przez pañstwa 

czùonkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu oraz 

realizowane z innych �rodków pochodz¹cych ze êródeù zagranicznych 

niepodlegaj¹cych zwrotowi, 
b) z tytuùu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbêdna dla zapewnienia 

ci¹gùo�ci dziaùania gminy, a termin zapùaty upùywa w 2009 r., 
2. dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etu w granicach dziaùu klasyfikacji 

bud¿etowej, 
 
§ 15. Ustala siê szczegóùowo�ã: 

1. informacji z wykonania bud¿etu za I póùrocze 2008r. w szczegóùowo�ci dziaù, 

rozdziaù, paragraf. 
2. informacji o wykonaniu w I póùroczu 2008r. planu finansowego Gminnego 

O�rodka Kultury w Wolborzu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolborzu  
i Po¿arniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi £ódzkiej w Wolborzu 
w szczegóùowo�ci odpowiadaj¹cej planom przyjêtym przez kierowników, 
z wyodrêbnieniem stanu nale¿no�ci, stanu i rodzaju zobowi¹zañ (w tym 

zobowi¹zañ wymagalnych). 
  

§ 16. Wykonanie uchwaùy powierza siê Wójtowi Gminy Wolbórz. 
 
§ 17. Uchwaùa wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 

2008 roku i podlega ogùoszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa £ódzkiego 

oraz na tablicy ogùoszeñ Urzêdu Gminy Wolbórz. 
 
 

                                         
 

 


