
UCHWAŁA Nr  XXI/200/08
Rady Gminy w Żyrakowie  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: budżetu Gminy Żyraków  na 2009 rok.

    Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2,  art. 60 
ust. 1 i art. 61 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
roku, Nr 142, poz. 1591 z póz zm.), oraz art. 165, art. 182, art. 184, 188 ust. 1 i 2, art. 195  
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z póz. 
zm.) .

Rada Gminy  w Żyrakowie uchwala  co następuje:

§ 1
      Ustala się dochody budżetu gminy  w wysokości   35.026.937 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 1 do uchwały w podziale na :
a) dochody bieżące  w wysokości       26.994.937 zl
b) dochody majątkowe w wysokości    8.032.000 zł 

§ 2
1. Ustala się wydatki  budżetu gminy w wysokości  44.904.947 zł, zgodnie z  załącznikiem

Nr 2 do uchwały. 
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) Wydatki bieżące w wysokości 24.673.205 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.506.828 zł,
b) dotacji w wysokości  1.869.800 zł, 
c) wydatki związane z obsługą długu gminy w wysokości  675.500 zł,
2) Wydatki  majątkowe  w  wysokości  20.231.742  zł,  na  realizację  zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 

3. Ustala się wydatki na projekt nr  2005/PL/16/C/PE/007 realizowany w ramach  Funduszu 
Spójności, pod nazwą „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”, na zadanie pod 
nazwą  „Budowa kanalizacji sanitarnej w 5 miejscowościach  Bobrowa, Bobrowa Wola,  
Góra  Motyczna,  Wiewiórka,  Nagoszyn” w  wysokości  11.056.000  zł. (dział  900,  
rozdział 90001).

4.  Ustala  się  wydatki  związane  z  wieloletnimi  programami  inwestycyjnymi  w wysokości 
18.626.206 zł z wyodrębnieniem wydatków  na finansowanie poszczególnych programów:
a) Budowa  urządzeń  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  i  zaopatrzenia  w  wodę  

w wysokości  16.481.890 zł,
b) Budowa  dróg,  chodników,  placów,  rynków,  boisk  oraz  oświetlenia  ulicznego  

w wysokości  1.136.536 zł, 
c) Budowa sal sportowych i adaptacja modernizacja szkół, ośrodków zdrowia, budynków 

użyteczności publicznej w wysokości 1.007.780 zł. 
5. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi  na rok 2011 

o kwotę 1.200.000 zł, z tego:
a)      w programie pn. „Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia 

w wodę” na zadaniu pn. „Kanalizacja sanitarna Korzeniów wraz z budową rurociągu 
tłocznego łączącego m. Korzeniów z Bobrową Wolą” o kwotę 400.000 zł z zakresem 
rzeczowym: budowa sieci kanalizacyjnej IV etap,



b)      w programie pn. „Budowa dróg, chodników, placów, rynków, boisk oraz oświetlenia 
ulicznego”  na  zadaniu  pn.  „Budowa  drogi  gminnej  Straszęcin-Bucze  las”  o  kwotę 
500.000 zł z zakresem rzeczowym: roboty budowlane,

c)      w programie pn. „Budowa sal sportowych i adaptacja, modernizacja szkół, ośrodków 
zdrowia,  budynków  użyteczności  publicznej”  na  zadaniu  pn.  „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej i oświatowych (tj. budynek SUW Nagoszyn, budynki 
szkół  w Bobrowej,  Straszęcinie,  budynki  przedszkoli  w Nagoszynie  Woli,  budynek 
siedziby TOBiK w Woli Żyrakowskiej, Dom Ludowy w Nagoszynie, Remiza OSP w 
Korzeniowie)” o kwotę 300.000 zł z zakresem rzeczowym:  docieplenie budynków.

§ 3
1. Planowany deficyt budżetu w kwocie 9.878.010 zł  zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z:
a) pożyczek długoterminowych w kwocie                                              –     5.738.410  zł
b) kredytów długoterminowych w kwocie                                              –     3.200.000  zł 
c) kredytu długoterminowego i pożyczki pomostowej długoterminowych w kwocie 

-       939.600 zł

2. Ustala  się   przychody  budżetu  gminy  w  wysokości  13.538.718  zł,  z  tego  kredyty 
długoterminowe 4.910.708  zł,  pożyczki  długoterminowe 5.738.410  zł,  kredytu 
pomostowego  i  pożyczki  pomostowej  2.889.600 zł  z  przeznaczeniem na  sfinansowanie 
planowanego deficytu 9.878.010 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 
kwocie 3.660.708 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do uchwały

3. Ustala  się  rozchody  budżetu  gminy  na  spłatę  rat  kredytów  i  pożyczek  w  wysokości 
3.660.708 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 5 do uchwały.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  100.000 zł .

§ 5
 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych  zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6
Ustala się dochody w kwocie  79.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatków w kwocie 76.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i wydatki w kwocie  3.000 
zł na  realizacje  zadań  określonych  w  gminnym  programie  przeciwdziałania  narkomanii, 
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7
Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego: przychody  4.397.720 zł, 
wydatki  4.240.890 zł, jak załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8
Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  
i  Gospodarki  Wodnej  w  wysokości:  przychody  25.000  zł,  wydatki  20.460  zł,  zgodnie  
z załącznikiem Nr 7. do uchwały.

§ 9
1. Ustala  się  dotacje  przedmiotowe  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Żyrakowie  

w wysokości 376.900 zł, tj.:



1) na pokrycie różnicy cen wody w kwocie  315.500 zł,
2) na pokrycie różnicy cen ścieków w kwocie 61.400 zł,

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na łączną kwotę   516.900 zł tj.:
1) dotacja podmiotowa dla Bibliotek w kwocie 258.900 zł,
2) dotacja  podmiotowa dla  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Żyrakowie  w  kwocie  

258.000 zł.
3.  Ustala  się  dotacje  celowe  na  zadania  własne  gminy  udzielanych  na  finansowanie  lub 

dofinansowanie  zadań  zlecanych  do  realizacji  podmiotom  niezliczonym  do  sektora 
finansów publicznych na łączną kwotę 135.000 zł, w tym:

1) dotacja celowa w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 udzielane 
w trybie  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku publicznego i  o 
wolontariacie na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i 
młodzieży, organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie sołectw w kwocie 
135.000 zł.

4. Ustala się dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej dla powiatu dębickiego na realizację 
zadania własnego powiatu  w łącznej kwocie 806.000  zł w tym na:

1) w dziale  600 Transport  i  łączność   rozdział  60014 Drogi  publiczne 
powiatowe  na     „Budowę chodnika  przy drodze powiatowej Dębica –Chotowa nr 
1184 w miejscowości Straszęcin w kwocie 300.000 zł, 
2) w dziale  600 Transport  i  łączność   rozdział  60014 Drogi  publiczne 
powiatowe  na     „Przebudowę drogi powiatowej  nr 2402 Zasów- Wola Żyrakowska w 
miejscowości Zasów  w kwocie 500.000 zł, 
3) w dziale  754 Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona przeciwpożarowa 
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na  „Zakup ciężkiego 
samochodu ratowniczo gaśniczego w kwocie 6.000 zł. 

5.    Ustala się dotacje celową w dziale 400 rozdział 40002 dla Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej  w Żyrakowie  na wykonanie przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych w 
kwocie 35.000 zł .  

§ 10
 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów  i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie  występującego  w  ciągu  roku  przejściowego  deficytu  budżetu  
do kwoty  500.000 zł
a) krótkoterminowa  pożyczka  lub  kredyt  bankowy  na  pokrycie  występującego 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  9.878.010 zł,
3) spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych  pożyczek  
      i kredytów w kwocie 3.660.708 zł.

§ 11
Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania  kredytów  i  pożyczek  na  pokrycie  występującego  w  ciągu  roku 
przejściowego deficytu budżetu do wysokości  500.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:
a) na  finansowanie  wydatków  na  wieloletni  program  inwestycyjny  i  na  program 

realizowany w ramach Funduszu Spójności  do wysokości  14.425.819 zł,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości  działania  gminy i  termin  zapłaty  upływa w roku następnym do kwoty 
1.000.000 zł.

3) dokonywania  zmian  i  przeniesień  między  rozdziałami  i  paragrafami  w  planie 
wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,



4) upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w 
planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, 
za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków 
majątkowych,

5) upoważnienia  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy  do  zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest  niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do 
kwoty  20.000 zł,

6) lokowania  wolnych  środków  budżetowych  na  rachunkach  bankowych  w  innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 1.000.000 zł. 

§ 12
Upoważnia  się  kierownika  zakładu  budżetowego  do  dokonywania  w  planie  finansowym 
zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art.24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póz. zm.), pod warunkiem, że nie 
spowoduje one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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