
  
 

 ZARZĄDZENIE  Nr  41/2008 
    Wójta Gminy R A D O M S K O 

               z dnia 14 listopada  2008r. 
 

w sprawie: projektu budŜetu gminy na 2009 rok 
 
 
 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1,art.52 ust 1,1a i 2 i art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  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; z 2005 r.  Nr 
172 poz.1441, Nr 175 poz.1475; 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; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art.165, art. 
166, art.184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. 
Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 170 
poz.1217 i poz.1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz.567, Nr 115 
poz.791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008 r. Nr 180 poz.1112). 
-   Wójt Gminy Radomsko zarządza co następuje: 
  
 
                    § 1. Ustalam projekt dochodów budŜetu gminy w wysokości 12 507 674,- zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
  
                    § 2. Ustalam projekt wydatków budŜetu gminy w wysokości   13 836 720,- zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
                     
                   § 3.1. Ustalam projekt limitu wydatków związanych z wieloletnim programem 
inwestycyjnym  realizowanym w latach 2009- 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszego zarządzenia. 
                           2. Ustalam projekt planu nakładów na inwestycje gminne realizowane w 
roku budŜetowym w kwocie 120 000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego 
zarządzenia 
 
                    § 4. Deficyt budŜetu gminy w wysokości 1 329 046,- zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi  z: 
                           1. zaciągniętych poŜyczek  i kredytów w kwocie              -       1 329 046,- zł  
                            
                   § 5. 1. Przychody budŜetu w wysokości 2 480 477,- zł, rozchody w wysokości 
1 151 431,- zł   zgodne z załącznikiem nr 5, 
                             2. Załącza się  informację  o prognozowanej kwocie długu gminy na dzień 
31.12.2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 6  do niniejszego zarządzenia.                                                 
 

              § 6. 1. Dochody ustalone w § 1 zarządzenia obejmują dochody związane z 
realizacją zadań zleconych w drodze ustawy w kwocie 1 919 168,- zł  zgodnie z załącznikiem 
Nr 7 do niniejszego zarządzenia. 



                     2. Wydatki ustalone w § 2 zarządzenia obejmują wydatki związane z 
realizacją zadań zleconych w drodze ustawy w kwocie 1 919 168,- zł  zgodnie z załącznikiem 
Nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

                      3.Ustalam projekt planu finansowego – dochód z realizacji zadań zleconych, 
który podlega przekazywaniu do budŜetu państwa w kwocie 14 200,- zł zgodnie z 
załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

  
                                          § 6. Ustalam projekt planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 311 038,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 
niniejszego zarządzenia. 
                                             
                      § 7.Ustalam wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych w kwocie 53 000,- zł  oraz wydatki w kwocie 53 000,- zł realizację 
zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki  i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 
 
                     § 8. Ustalam kwoty dotacji: 

1).  dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji  kultury na kwotę  70 000,- zł 
                        2). dotacje celowe przekazane na zadania bieŜące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Miasta Radomska na 
partycypowanie w kosztach Przedszkola Specjalnego  w kwocie   10 404,- zł 
   3). dotacje podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na 
kwotę 105 840,- zł 
 
                     § 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciągniętych na: 
                          1). sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu      w kwocie     200 000,-zł  
                          2). sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu       w kwocie  1 329 046,- zł  
                          3). spłatę  wcześniej zaciągniętych poŜyczek i kredytów   
                                                                                                                 w kwocie 1 151 431,-zł     

  
                       § 10. 1.Ustalam  rezerwę ogólną w kwocie –100 000,- zł 
                                2.Ustalam rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 
                                                                                                                 w kwocie    9 518,- zł 
   
                      §  11.  Zarządzenie  wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu .  
 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             


