
UCHWAŁA nr  III/21//2007 
RADY GMINY W LUBRZY 

z dnia 7 lutego 2007r. 
 

 
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2007 rok 
 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                          
o samorządzie gminnym (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 i Nr 116, poz. 1203 , Nr 167 poz  1759 i z 2005 r.  Nr 172  poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) oraz art.82 ust.1 pkt 2 ,art.165, art.166, 
art.174, art.176, art.184 ust.1 , ust.2 i ust.3, 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 . Nr 45, poz. 319, Nr 104, 
poz.708)  Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co następuje : 
 

§ 1 
Uchwala się budŜet Gminy na okres roku budŜetowego 2007. 

 
§ 2 

Uchwala się dochody budŜetu Gminy na  2007 rok w wysokości      7 804 168 ,-zł 
    w tym: - dotacje na zadania zlecone   z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych gminom                                   

1 473 273,- zł 

                - dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaŜ 
                    napojów alkoholowych                                         

 
40 000,- zł 

 

zgodnie z zał. Nr 1. 

§ 3 

Uchwala się wydatki budŜetu Gminy na 2007 rok w wysokości      7 871 588,- zł 
    w tym : - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych gminom                                                                          

1 473 273,- zł 

     - wydatki na realizację zadań określonych w programie 
                  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 
40 000,- zł 

 
zgodnie z zał. Nr 2  

§ 4 

RóŜnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków  w kwocie 67420 zł stanowi 

deficyt budŜetowy, który  będzie pokryty  wolnymi środkami na rachunku budŜetu za rok 

2006. 

§ 5 

Ustala się  przychody w wysokości                                                          555 782,-zł 
   w tym :     - przychody ze spłaty poŜyczek udzielonych na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej 

66 362,- zł 

                    - poŜyczki i kredyty na rynku krajowym 422 000,- zł 



                    - wolne środki finansowe  67 420,- zł 
 

 
§ 6 

Ustala się rozchody w wysokości                                                          488 362,- zł 
   w tym :     - spłata kredytu do BS Prudnik 422 000,- zł 
                    - PoŜyczka udzielona  na finansowanie zadań realizowanych z           
udziałem  środków pochodzących z budŜetu UE 

66 362,- zł 

PowyŜsze rozchody sfinansowane będą przychodami ze spłaty poŜyczek udzielonych na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii i 
dochodami własnymi Gminy. 

 

§ 7 

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych w wysokości: 
               - Przychody 858 469,- zł 
               - Wydatki 858 469,- zł 

stanowiące załącznik nr 3. 
 

§ 8 

Ustala się  plan przychodów i wydatków  dochodów własnych w wysokości  

                     Dochody  własne  48 000,- zł 
                      Wydatki                                                                          48 000,- zł 

stanowiący załącznik nr 4. 
 

§ 9 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska : 
                      Przychody                                                                       54 500,- zł 
                      Wydatki                                                                          54 500,- zł 

zgodnie z załącznikiem  5. 
 

§ 10 

Ustala się plan  dotacji w wysokości                                                       542 930,- zł 

zgodnie z załącznikiem nr 6 
 

§ 11 

Ustala się limit wydatków na wieloletni plan inwestycyjny w kwocie   583 467,-  zł 

zgodnie z załącznikiem nr 7 
 

§ 12 

Ustala się limit wydatków na programy i projekty ze środków 
pochodzących z funduszy strukturalnych  

500 235- zł 

Zgodnie z załącznikiem nr 8 
 

§ 13 



Maksymalna wysokość kredytów (poŜyczek) krótkoterminowych  
zaciąganych przez Wójta w roku budŜetowym nie moŜe przekroczyć 

 
450 000,- zł 

 

 

§ 14 

Maksymalna wysokość sumy, do której Wójt moŜe samodzielnie 
zaciągać zobowiązania nie moŜe przekroczyć 

 
400 000,- zł 

zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości 
przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy w wysokości do                     

 
400 000,- zł 

 

§ 15 

1. UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z 
tytułu limitów na wieloletnie  programy inwestycyjne w latach i kwotach  zgodnie z 
załącznikiem nr 7. 

2.  UpowaŜnia się Wójta do zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie  występującego w 
ciągu roku deficytu budŜetowego  do wysokości określonej w § 13 

3. UpowaŜnia się Wójta do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i 
paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu, z wyłączeniem zmian 
powodujących zwiększenie lub zmniejszenie ustalonych limitów finansowych objętych 
wieloletnim programem inwestycyjnym. 

4. UpowaŜnia się Wójta do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek 
organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między 
paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeŜeniem zmian powodujących 
zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz zmian 
powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych.  

5. UpowaŜnia się Wójta  do lokowania wolnych środków  budŜetowych  na rachunkach w 
innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu . 

6. Informacje o wprowadzonych zmianach w budŜecie Wójt będzie przedkładał Radzie 
Gminy na najbliŜszej sesji. 

    
§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
 

§ 17 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 
         PRZEWODNICZĄCY 
         Rady Gminy w Lubrzy 
         Krzysztof Sobstyl 
 


