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                                               UCHWAŁA  Nr XIII/51/08 
                                                   Rady Gminy w Kowali  
                                               z dnia 19 grudnia 2008 roku  
 
 
w sprawie:  
                   Uchwalenia budŜetu Gminy Kowala na rok  2009  
 
 
 
             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 
art.184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) 
Rada Gminy w Kowali  uchwala budŜet na rok 2009, w tym: 
 
                                                               § 1  
 
1.   Dochody w wysokości  25.188.040 zł 
      zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały                                                                 
 
2. Wydatki  w wysokości 24.138.040  zł  

zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszej uchwały  
 

3. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2009 – 2011  
      zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, oraz na zadania        
      inwestycyjne na rok 2009 zgodnie z załacznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.                                          
 
4. NadwyŜkę budŜetu gminy w wysokości  1.050.000 zł 
     z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów  w kwocie  1.050.000 zł  

 
5. Rozchody budŜetu w wysokości  1.050.000 zł  
        zgodnie z załącznikiem Nr 4           
 
                                                           § 2  
 
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciągniętych na sfinansowanie 
przejściowego deficytu budŜetu   w kwocie   550.000 zł  
 
                                                           § 3 
 
1. Rezerwę ogólną w wysokości   50.000 zł  
 2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  

w wysokości   5.000 zł.  
                                                           § 4 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
      i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej          
     uchwały. 
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                                                § 5  

 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ  napojów alkoholowych  
     w wysokości 105.000 zł.         
 2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym  programie profilaktyki       

i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 97.000 zł  
3. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania  

narkomanii w kwocie 8.000 zł. 
 
                                                       § 6 

 
1. Dotacje podmiotowe dla Biblioteki Gminnej w Kowali w wysokosci  150.000 zł.  
    zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały          
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty nienaleŜące do  
    sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.      
3. Dochody i wydatki udzielane na podstawie umów między jednostkami samorządu 
    terytorialnego  zgodnie z załącznikiem Nr 8  
 
                                                             § 7  
 
Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zgodnie z  
załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.   
                                        
 
                                                             § 8  
UpowaŜnia się Wójta Gminy do:  

1. zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku  
przejściowego deficytu budŜetu do wysokości   550.000 zł 

2. Dokonywania zmian w planie budŜetu polegający na przeniesieniu wydatków  
pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu.   

3. zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) 
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa   

            w 2010 roku na łączną kwotę  500.000 zł.       
      4.  Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy                                   
           inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3. 
      5.  Lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych  

bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu gminy.  
 
                                   § 9 

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy  
ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 
 
                                                           

                                                                Przewodniczący Rady Gminy w Kowali 
 

Roman Wasik 


