
Projekt
       Uchwała Nr
        Rady Gminy Tarnowiec

                    z dnia 2008 roku

        w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok 

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt.4,pkt.9  lit."d",lit."i",  pkt.10  i  art.51  ust.2  ustawy z  dnia  8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) 
oraz art.165, art.184, art.188 ust.2 art.195 ust.2 i art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104; z późn. zm.)  Rada Gminy 
Tarnowiec uchwala co następuje.

§ 1.  1.Ustala się  dochody budżetu Gminy na 2009 rok w wysokości 21 175 197,00 zł. 
zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej i innych zadań 
zleconych Gminie ustawami w wysokości 2 728 407,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszej uchwały.        
       2.Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok w  wysokości 21 742 691,00 zł. 
zgodnie  z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej i innych zadań 
zleconych Gminie ustawami w wysokości 2 728 407,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszej uchwały.           
    3.Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 567 494,00 zł., który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
      4.Ustala się przychody budżetu w  kwocie 2 016 998,00 zł. oraz rozchody budżetu w 
kwocie
1 449 504,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2.1.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł.
   2.Tworzy się rezerwę celową na:
a) podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi  dla nauczycieli w kwocie 543 205,00 zł.
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5 000,00 zł.
§  3.  W wykazie  stanowiącym  załącznik  Nr  5  do  niniejszej  uchwały  określa  się  limity 
wydatków na wieloletni program inwestycyjny.
§ 4.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5.  Określa się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym pn." Rozwój 
infrastruktury w Gminie ” w kwocie 521 798,00 zł. na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Tarnowiec.
§  6.Ustala  się  wydatki  na  projekt  realizowany  ze  środków  pochodzących  z  Unii 
Europejskiej pn. 
”  Rozwój  infrastruktury  w  Gminie”  –  wykonanie  sieci  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z 
oczyszczalnią ścieków we wsi Tarnowiec” w kwocie 521 798,00 zł. finansowane z:

- Funduszu Spójności  - 437 640,00 zł.
- budżetu gminy  -  84 158,00 zł.

§  7.  Określa  się  wydatki  w  formie  dotacji  celowej  związane  z  realizacją  zadania 
wspólnego,  w drodze porozumienia  pomiędzy Gminą Tarnowiec  a  Gminą  Jedlicze  w 
kwocie 32 000,00 zł. polegającego na budowie mostu na rzece Jasiołce w Jedliczu.           
§ 8.Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla   Gminy Miejskiej Jasło w 
kwocie  10  560,00  zł.  na  częściowe  pokrycie  opłat  za  pobyt  dzieci  z  terenu  Gminy 
Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło. 
§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w kwocie 82 000,00 zł. i wydatki na zadania wynikające z:



1) gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 71 000,00 zł.
2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 11 000,00 zł.
§ 10. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Tarnowcu 
w wysokości 124 550,00 zł.
§ 11.Ustala się dotację celową z budżetu Gminy na realizację zadań własnych Gminy 
przez  inne  podmioty  w  wysokości  195  000,00  zł.  na  zadania  w   zakresie  pomocy 
społecznej tj. na usługi opiekuńcze dla osób, które ze względu na wiek, chorobę wymagają 
pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
§  12. Ustala  się  kwoty  i  zakres  dotacji  przedmiotowych  dla  Zakładu  Budżetowego 
Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu w wysokości 607 830,00 zł. w tym:

1) z tytułu dopłaty do kosztów wywozu odpadów komunalnych – 316 830,00zł.
2) z tytułu dopłaty do kosztów dostarczanej wody  - 159 000,00 zł.
3) z tytułu dopłaty do kosztów odprowadzanych ścieków  -  132 00,00 zł.

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do 
niniejszej uchwały.
§ 14.Określa się dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka  na prowadzenie 
wychowania przedszkolnego w formie Punktu Przedszkolnego w  Brzezówce w wysokości 
57 671,00 zł.
§ 15. Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu  kredytów  i  pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł.
2)  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  i  pożyczek  na  finansowanie  planowanego  deficytu 
budżetu do wysokości  567 494,00 zł.
3) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 449 504,00 zł.
§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 
budżetowego do maksymalnej kwoty 800 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków niż bank 

wykonujący bankową obsługę Gminy.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.
§ 18. Uchwała wchodzi  w  życie  z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009 roku i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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