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S P R A W Y     S A M O R Z Ą D O W E
D o d a t  e k   d o   n u m e r u     1 /  2 0 0 8   S Z E P T u 

achowano dotychczasowe taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie całej gminy, czyli płacimy § 2 Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób Zwedług stawek jak w 2007 roku. fizycznych w drodze inkasa.

O k r e ś l e n i e  s t a w e k  p o d a t k u  o d  ś r o d k ó w  Uchwały podatkowe na 2008 rok
transportowych(wyciągi)
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków 
transportowych jak niżej:Ustalenie stawek opłaty targowej

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób 
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
 a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 670,00 zł nie posiadających osobowości prawnej na wyznaczonym 
 b) powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie - 1.100,00 złtargowisku oraz na pozostałym terenie gminy, na którym 
 c) powyżej 9,0 t a poniżej 12,0 t - 1.300,00 złprowadzony jest handel:

a) przy sprzedaży ze stanowiska, za każdy rozpoczęty m2 
2) samochody ciężarowe o liczbie osi - dwie, w zależności od wykorzystanej powierzchni - 3,00 zł nie mniej niż 7,00 zł za 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stanowisko, nie więcej niż 612,81 zł
osi jezdnych:b) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki itp. - 5,00 zł / 
I. z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważneosoby
a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 15,0 t - 550,00 złZa stanowisko uważa się wszelkie miejsca zajmowane przez 
b) równej lub wyższej niż 15,0 t - 700,00 złhandlujących na terenie gminy. Ma to również odniesienie do 
 II. z innym systemem zawieszenia:handlujących obwoźnie na terenie wszystkich miejscowości 
 a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 15,0 t - 700,00 złgminy Postomino.
 b) równej lub wyższej niż 15,0 t - 1.450,00 zł§ 2. Zwalnia się od opłaty targowej handel artykułami rolnymi 
 pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych 
3) samochody ciężarowe o liczbie osi – trzy, w zależności od mieszkańców gminy.
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 
osi jezdnych:Określenie stawek podatku od nieruchomości
I. zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:§ 1. Ustalić stawki podatku od nieruchomości w następujący 
 a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 19,0 t - 400,00 złsposób:
 b) równej lub wyższej niż 19,0 t a mniejszej niż 25,0 t - 1.200,00 zł 1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,59 zł/m2 
 c) równej lub wyższej niż 25,0 t - 1.350,00 złpowierzchni użytkowej rocznie
 II. z innym systemem zawieszenia: 2) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
 a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 19,0 t - 700,00 złdziałalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna 
 b) równej lub wyższej niż 19,0 t a mniejszej niż 25,0 t - 1.750,00 złoraz od części budynków mieszkalnych zajętych na 
 c) równej lub wyższej niż 25,0 t - 1.800,00 złprowadzenie działalności gospodarczej - 19,01 zł/m2 
4) samochody ciężarowe o liczbie osi – cztery, w zależności od powierzchni użytkowej rocznie
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
osi jezdnych:działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
I. zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:materiałem siewnym – 8,86 zł/m2 powierzchni użytkowej rocznie
a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 25,0 t - 850,00 zł 4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
b) równej lub wyższej niż 25,0 t a mniejszej niż 29,0 t - 1.200,00 złdziałalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
 c) równej lub wyższej niż 29,0 t - 1.800,00 złzdrowotnych – 3,84 zł/m2 powierzchni użytkowej rocznie
 II. z innym systemem zawieszenia: 5) budynków letniskowych (budynków rekreacji indywidualnej) - 
 a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 25,0 t - 850,00 zł6,37 zł/ m2 powierzchni użytkowej rocznie
b) równej lub wyższej niż 25,0 t a mniejszej niż 29,0 t - 1.800,00 zł 6) od pozostałych budynków lub ich części , w tym zajętych na 
 c) równej lub wyższej niż 29,0 t - 2.580,00 złprowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
5) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,60 zł/ 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie m2 powierzchni użytkowej rocznie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ,0 t - 1.350,00 zł 7) od budowli - 2 % ich wartości
6) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania  8) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
łącznie z naczepą lub przyczepą o liczbie osi – dwie, w gospodarczej – 0,71 zł/m2 rocznie
zależności od dopuszczalnej masy całkowitej  zespołu pojazdów  9) od gruntów pod jeziorami, zbiornikami retencyjnymi i 
i rodzaju zawieszenia osi jezdnych:elektrowniami wodnymi – 3,74 zł/ ha rocznie
I. zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne: 10) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie 
 a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 31,0 t - 850,00 złodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez 
 b) równej lub wyższej niż 31,0 t a mniejszej niż 36,0 t - 1.750,00 złorganizacje pożytku publicznego:
 c) równej lub wyższej niż 36,0 t - 1.850,00 zła) 0,35 zł/m2 rocznie - wykorzystywane na cele 
 II. z innym systemem zawieszenia:militarne i letniskowe
 a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 31,0 t - 1.150,00 złb) 0,20 zł/m2 rocznie - wykorzystywane na cele inne niż 
 b) równej lub wyższej niż 31,0 t a mniejszej niż 36,0 t - 1.990,00 złw punkcie a.
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 c) równej lub wyższej niż 36,0 t - 2.200,00 zł  I. z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za 
7) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania równoważne:
łącznie z naczepą lub  przyczepą o liczbie osi – trzy, w  a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 33,0 t - 800,00 zł
zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów  b) równej lub wyższej niż 33,0 t a mniejszej niż 36,0 t - 1.570,00 
i rodzaju zawieszenia osi jezdnych zł
I. zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:  c) równej lub wyższej niż 36,0 t - 1.800,00 zł 
 a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 36,0 t - 1.400,00  II. z innym systemem zawieszenia:
zł  a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 33,0 t - 1.100,00 
 b) równej lub wyższej niż 36,0 t a mniejszej niż 40,0 t - 1.900,00 zł
zł  b) równej lub wyższej niż 33,0 t a mniejszej niż 36,0 t - 1.450,00 
 c) równej lub wyższej niż 40,0 t - 2.100,00 zł zł
 II. z innym systemem zawieszenia:  c) równej lub wyższej niż 36,0 t - 1.850,00 zł
 a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 36,0 t - 1.900,00 11) przyczepy i naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
zł działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
 b) równej lub wyższej niż 36,0 t a mniejszej niż 40,0 t - 2.500,00 rolnego, o liczbie osi – trzy, w zależności od dopuszczalnej masy 
zł całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia osi jezdnych:
 c) równej lub wyższej niż 40,0 t - 2.580,00 zł  I. zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:
8) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym  a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 36,0 t - 850,00 zł
posiadają masę całkowitą od 7,0 t i poniżej 12,0 t, z wyjątkiem  b) równej lub wyższej niż 36,0 t - 1.600,00 zł
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną  II. z innym systemem zawieszenia:
przez podatnika podatku rolnego - 900,00 zł  a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 36,0 t - 1.100,00 
9) przyczepy i naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z zł
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku  b) równej lub wyższej niż 36,0 t - 1.900,00 zł
rolnego, o liczbie osi – jedna, w zależności od dopuszczalnej  12) autobusy o liczbie miejsc siedzących: 
masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia osi  - mniejszej niż 30 miejsc - 1.300,00 zł 
jezdnych:  - równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.600,00 zł
I. zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne: § 2. Stawki dla środków transportowych zawieszeniem 
 a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 36,0 t - 750,00 zł pneumatycznym albo uznanym za równoważne, mogą być 
 b) równej lub wyższej niż 36,0 t - 1.600,00 zł stosowane w przypadku posiadania przez podatnika 
 II. z innym systemem zawieszenia: świadectwa homologacji lub duplikatu z wyciągu świadectwa 
 a) równej lub wyższej niż 12,0 t a mniejszej niż 36,0 t - 1.150,00 homologacji lub zaświadczenia ze Stacji Kontroli Pojazdów z 
zł zawartą adnotacją o posiadaniu zawieszenia pneumatycznego 
 b) równej lub wyższej niż 36,0 t - 1.600,00 zł lub uznanego za równoważne.
10) przyczepy i naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z § 3. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku będące we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych 
rolnego, o liczbie osi – dwie, w zależności od dopuszczalnej i innych jednostek podległych gminie.
masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia osi 
jezdnych:

Uchwała Nr XIII/141/07 Rady Gminy Postomino z dnia 28 1) inwestycyjne w latach 2008-2010 (Załącznik nr 4) w 
grudnia 2007 roku wysokości  - 6.309.694 zł,

w sprawie uchwalenia budżetu 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Gminy Postomino na rok 2008. Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych  
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik nr 5) - 

ada Gminy Postomino uchwala, co następuje: 1.953.142 zł.
§7. 1.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych R (Załącznik Nr 6, cz. I) 

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 22.553.452 zł, z w wysokości:
tego: 1) przychody - 2.779.200 zł,
 1) dochody bieżące - 19.041.349 zł, 2) wydatki - 2.779.200 zł.
 2) dochody majątkowe - 3.512.103 zł. 2. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych 
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości - 23.967.602zł. jednostek budżetowych (Załącznik nr 6, cz. III) w wysokości:
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1) dochody - 240.216 zł,
1.414.150 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 2) wydatki - 240.216 zł.
z: § 8. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu 
1) zaciąganych kredytów - 1.300.000 zł, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 7) w 
2) spłat udzielonych pożyczek  - 42.000 zł, wysokości:
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na 1) przychody - 25.000 zł,
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów 2) wydatki - 30.000 zł.
i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie - 72.150 zł, § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów 
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 3) w wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
wysokości  - 2.867.583 zł. 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do 
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: kwoty - 1.300.000 zł,
1) ogólną w wysokości - 150.000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do 
2) celową w wysokości - 70.000 zł, kwoty - 1.300.000 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kryzysowego - 70.000 zł, emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i 
§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy: kredytów, do kwoty - 2.037.480 zł.
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§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: oraz wydatki związane z ich poborem, planowane są dochody z 
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy: tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej 
    a. inwestycyjne w latach 2008-2010 ujęte w załączniku nr 4 do opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8.000 zł, z 
uchwały, wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych i 
   b. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii prawnych w kwocie 5.660.000 zł, z wpływów podatku rolnego od 
Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy osób fizycznych i prawnych w kwocie 945.000 zł, z podatku 
udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych  leśnego w kwocie 87.500 zł, z podatku od środków 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych transportowych w kwocie  30.000 zł, z wpływów podatku od 
w załączniku nr 5 do uchwały, czynności cywilno-prawnych w kwocie 260.000 zł, z wpływów 
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.000 zł, z opłaty 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin targowej w kwocie 80.000 zł, z opłaty miejscowej (klimatycznej) 
zapłaty upływa w roku następnym. w kwocie 500.000 zł, z wpływów  z opłaty skarbowej w kwocie 
§ 11. Ustala się dotacje: 35.000 zł, z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 
1) dla jednostek sektora finansów publicznych: kwocie 165.000 zł, z tytułu udziału gminy w podatku 
   a. podmiotowe (Załącznik nr 8) w wysokości - 60.000 zł, dochodowym od osób fizycznych  na podstawie pisma Ministra 
 b. celowe na zadania własne (załącznik nr 9) w wysokości - Finansów w kwocie 1.342.433 zł oraz z  udziału gminy w 
130.000 zł, podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 10.000 zł.
§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 8) W dz. 758  - Różne rozliczenia,  na podstawie pisma Ministra 
z zakresu administracji rządowej: zleconych odrębnymi Finansów gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 
ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10, 4.700.468 zł, subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 
§ 13. 1.Ustala się dochody w wysokości  - 165.000 zł, 846.018 zł oraz subwencję równoważącą w kwocie 53.308 zł.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 9) W dz. 801 – Oświata i wychowanie, planowane są dochody z 
alkoholowych. tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie 
   2. Ustala się wydatki w wysokości  - 155.000 zł, na realizację pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i młodocianych pracowników.
rozwiązywania problemów alkoholowych. 10) W dz. 852 – Pomoc społeczna, planowane są dotacje na 
  3. Ustala się wydatki w wysokości - 10.000 zł,na realizację zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie  
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 2.789.000 zł oraz na zadania własne gminy w kwocie 485.000 zł, 
narkomanii. a także dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze i z różnych 
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: dochodów w kwocie 3.000 zł.

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji 11) W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, planowane 
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu są wpływy z usług kolonijnych prowadzonych przez jednostki 
roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu oświatowe w kwocie 60.000 zł. 
terytorialnego, 12) W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków planowane są wpływy z funduszy strukturalnych  na 
budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
działami, sanitarnej w nadmorskiej wsi Rusinowo w kwocie 830.103 zł.   
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i 13) W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa planowane są niewielkie dochody  z tytułu różnych opłat w 
Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy kwocie 2.500 zł.
Postomino. 14) W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, planowane są dochody z 

różnych opłat w kwocie 15.000 zł. 
Objaśnienia do projektu  Wydatki

budżetu Gminy Postomino na 2008 rok 1) W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zostały zaplanowane 
wydatki inwestycyjne w kwocie 1.610.400 zł z przeznaczeniem 

Dochody na budowę wodociągu w miejscowości Nosalin oraz wydatki 
1) W  dz. 600  - Transport i łączność, planowane są wpływy za bieżące w kwocie 18.900 zł jako odpis na Izby Rolnicze  z 
zajęcie pasa drogowego przez firmy i osoby prywatne w celach wpływów z podatku rolnego.
reklamowych w kwocie 30.000 zł. 2) W dz. 600 – Transport i łączność, przewidziane są wydatki na 
2) W dz. 630 – Turystyka, planowane są dochody z tytułu bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych w kwocie  250.000 
wynajmu domków letniskowych na Ośrodku Przywodnym w zł oraz na wydatki inwestycyjne z zakresu budowy dróg, 
Jarosławcu w kwocie 55.000 zł. chodników  i zatok autobusowych w łącznej kwocie 1.522.400 zł 
3) W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, planowane są (szczegółowe zadania inwestycyjne określone są w załączniku 
wpływy  z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej. W dziale tym 
nieruchomości gminnych w kwocie 190.000 zł, z najmu i zaplanowane zostały również wydatki na związane z 
dzierżaw składników majątkowych w kwocie  100.000 zł, z wpłat zatrudnianiem pracowników interwencyjnych i do prac 
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności majątku gminnego społecznych w kwocie 40.000 zł.
w kwocie 2.680.000 zł, z tytułu przekształcenia prawa 3) W dz. 630 – Turystyka, zaplanowane zostały wydatki na 
użytkowania wieczystego w prawo własności  w kwocie 2.000 zł,  utrzymanie ośrodka informacji turystycznej w Jarosławcu w 
z opłat za usługi c.o.   w kwocie 25.000 zł oraz  z tytułu różnych  kwocie 24.000 zł, na utrzymanie Ośrodka Przywodnego w 
opłat  i usług w kwocie 17.000 zł. Jarosławcu w kwocie 70.000 zł, na opracowanie dokumentacji 
4) W dz. 750 – Administracja publiczna, planowane są wpływy z budowy pomostów na jeziorze Wicko w Jezierzanach w kwocie 
różnych opłat i usług w kwocie 20.000 zł, z odsetek od środków 45.000 zł oraz na utrzymanie ratowników wodnych w okresie 
na rachunkach bankowych w kwocie 15.000 zł, oraz dotacje na letnim w kwocie 140.000 zł.
zadania zlecone gminie w kwocie  60.000 zł. 4) W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano 
5) W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i wydatki  inwestycyjne w kwocie 30.000 zł na wykup gruntów pod 
sądownictwa, planowane są wpływy z tytułu dotacji na zadania inwestycje infrastrukturalne, na wydatki związane  z gospodarką 
zlecone gminie  Dyrektora Delegatury Krajowego Biura gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 250.000 zł 
Wyborczego  w kwocie 1.122 zł. oraz kwotę 40.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem 
6) W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mieszkań komunalnych.
przeciwpożarowa, planowane są dochody z tytułu egzekucji 5) W dz. 710 – Działalność usługowa, zostały zaplanowane 
nałożonych mandatów przez straż gminną w kwocie 5.000 zł. wydatki w kwocie 109.360  zł na opracowania planów 
7) W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i przestrzennego zagospodarowania.
od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 
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6) W dz. 750 – Administracja publiczna, wydatki wyniosą łącznie nieruchomości gminnych, kwotę 243.000 zł przeznaczono na 
3.334.000 zł, z czego na realizację zadań zleconych gminie wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych, natomiast 
ustawami przez administrację rządową w kwocie 60.000 zł, na kwotę 150.000 zł przeznaczono głównie na koszty sprzątania w 
wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie Jarosławcu i okolic oraz na wydatki związane z eksploatacją 
120.000 zł,  na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu różnych obiektów gminnych. W dziale tym zaplanowano również 
Gminy w kwocie 2.934.000 zł, w tym 20.000 zł na uzupełnienie wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.202.692 zł z czego na 
sprzętu elektronicznego, na promocję gminy zaplanowano budowę nowych punktów świetlnych przy drogach  gminnych  
kwotę 100.000 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem  przeznaczono kwotę 249.550 zł, a na dokończenie inwestycji 
28 sołectw, w tym również na wypłatę abonamentów realizowanej od 2006 roku  i współfinansowanej  ze środków 
telefonicznych sołtysom oraz na wydatki związane z Unii Europejskiej przeznaczono kwotę 1.953.142 zł. 
utrzymaniem samochodu dla niepełnosprawnych i kosztów Dofinansowanie tego zadania z UE wyniesie w 2008 roku 
funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji – zaplanowano 830.103 zł, co zostało uwidocznione po stronie dochodów w 
kwotę 120.000 zł. rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,  w $ 6298.
7) W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i 17) W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
sądownictwa, zaplanowano kwotę 1.122 zł na realizację narodowego, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.214.202 
zadania zleconego gminie przez administracje rządową. zł z czego 200.000 zł przeznaczono na organizację różnych 
8) W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona imprez kulturalnych , kwotę 60.000 zł przeznaczono na koszty 
przeciwpożarowa , zaplanowano wydatki w łącznej kwocie związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, na dotację celową 
573.000 zł, z  czego kwotę 7.000 zł przeznaczono na dla instytucji kultury jaką jest biblioteka gminna przeznaczono 
dofinansowanie Policji, kwotę 282.000 zł przeznaczono na kwotę 60.000 zł, na wydatki związane z wydawnictwem gminnej 
wydatki ochrony przeciwpożarowej, kwotę 12.000 zł gazetki „Szept Postomina” oraz z działalnością regionalnego 
przeznaczono na wydatki z zakresu obrony cywilnej, kwotę zespołu „Pieńkowianie” zaplanowano kwotę 80.000 zł. W dziale 
202.000 zł przeznaczono na utrzymanie straży gminnej oraz tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne na 
stworzono rezerwę na wydatki związane z zarządzaniem modernizację domu kultury w Postominie i świetlicy wiejskiej w 
kryzysowym  w kwocie 70.000 zł. Rusinowie  i Wszędzieniu w łącznej kwocie 774.202  zł, oraz 
9) W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i kwotę 40.000 zł na urządzenie placu zabaw w Postominie i 
innych jednostek nie posiadających  osobowości  prawnej oraz  Pieńkowie.
koszty ich  poboru przeznaczono kwotę 130.000 zł , z czego 18) W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, zaplanowano 
90.000 zł przeznaczono  na wynagrodzenia prowizyjne dla wydatki w łącznej kwocie 457.000 zł, z czego 65.000 zł 
inkasentów różnych podatków i opłat. przeznaczono na opracowanie dokumentacji dwóch boisk 
10) W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zaplanowano wielofunkcyjnych w Staniewicach i Postominie, a na wydatki 
wydatki w wysokości 275.000 zł z przeznaczeniem na spłatę bieżące zaplanowano kwotę 392.000 zł, z czego 60.000 zł 
odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych, 40.000 zł 
11) W dz. 758 – Różne rozliczenia , została wydzielona  przeznaczono na naukę pływania dla uczniów klas piątych i 
rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 150.000 szóstych szkół podstawowych, kwota 130.000 zł została 
zł, co stanowi o,6 % ogółu planowanych wydatków. wydzielona na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania 
12) W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowane gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, po uprzednim 
wydatki ogółem wyniosą 6.880.966 zł,  z czego wydatki na pięć przeprowadzeniu stosownego konkursu, a kwotę 132.000 zł 
szkół podstawowych wyniosą 3.446.825 zł, na wydatki  w przeznaczono na organizację różnych imprez sportowych w tym 
przedszkolach przy szkołach podstawowych 287.025 zł,  również wydatki związane ze współzawodnictwoem sportowym 
wydatki w trzech gimnazjach  zaplanowano w wysokości sołectw.
1.430.992 zł, wydatki zespołów ekonomicznych przy szkołach Łączne wydatki gminy zaplanowano w kwocie 23.967.602 zł, tj. 
wyniosą 935.280 zł, wydatki na dowożenie uczniów do szkół większe od zaplanowanych dochodów o 1.414.150 zł. Wydatki 
zaplanowano w kwocie 337.100 zł, na obligatoryjny odpis na inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 6.309.694 zł, co 
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 31.223 stanowi 26,3 % ogółu planowanych wydatków. 
zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem  pięciu stołówek Deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem inwestycyjnym  w 
szkolnych zaplanowano kwotę 304.673 zł, w tym 85.000 zł na kwocie 1.300.000 zł zaciągniętym na budowę wodociągu we wsi 
zakup artykułów żywnościowych. W pozostałej działalności Nosalin, środkami pochodzącymi ze spłaty pożyczki udzielonej 
zaplanowano kwotę 107.748 zł z przeznaczeniem na odpis w poprzednich latach w kwocie 42.000 zł oraz nadwyżką 
ZFŚS dla emerytów nauczycielskich, funkcjonowanie orkiestry środków finansowych na rachunku budżetu na koniec roku 
dętej przy Zespole Szkół w Postominie (50.000 zł) i działalność poprzedniego. 
Szkolnego  Klubu (12.000 zł) Sportowego. Na spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach 
13) W dz. 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie  2.037.480 zł.
na przeciwdziałanie narkomani w kwocie 10.000 zł oraz na W projekcie budżetu na 2008 rok nie zaplanowano dotacji 
przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 155.000 zł. przedmiotowych dla zakładu budżetowego – Agencji Mienia 
14) W dz. 852 – Pomoc społeczna , zaplanowano wydatki Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie. W zakładzie tym 
w łącznej kwocie 3.794.560 zł, z czego na zadania zlecone zarówno planowane wydatki jak i planowane dochody wyniosą 
gminie przez administrację rządową tj. na zasiłki rodzinne, 2.779.200 zł.
zasiłki i pomoc w naturze, specjalistyczne usługi opiekuńcze  Rachunki dochodów własnych funkcjonujące przy Zespole 
oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby Szkół w Jarosławcu  i Szkole Podstawowej w Korlinie 
pobierające świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono przewidują wpływy z organizacji kolonii letnich w tych szkołach  
kwotę  2.789.000 zł, na dodatki mieszkaniowe 55.000 zł, na w kwocie 240.216 zł.
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 320.560 zł, na Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.000 zł oraz na dożywianie Gospodarki Wodnej w 2008 roku zaplanowane zostały w kwocie 
dzieci w szkołach 263.000 zł,  w tym 163.000 zł z budżetu 25.000 zł, natomiast  wydatki  zaplanowano  w  kwocie 30.000 
państwa w ramach dofinansowania zadań własnych bieżących zł, ponieważ przewiduje się niewykorzystanie wszystkich 
gminy. środków finansowych na koniec roku 2007 .
15) W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,  Zarówno zadłużenie gminy jak i spłata zaciągniętych wcześniej 
zaplanowano  wydatki  w kwocie 150.000 zł z  przeznaczeniem zobowiązań nie naruszy przepisów ustawy o finansach 
organizację letniego wypoczynku dla młodzieży szkolnej. publicznych, co obrazuje Prognoza łącznej kwoty długu 
16) W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona publicznego Gminy Postomino na lata 2008-2013.
środowiska, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 490.000 zł Gospodarkę mieniem komunalnym obrazuje oddzielna 
z czego 97.000 zł przeznaczono na wydatki z wiązane z Informacja o stanie mienia komunalnego. 
wywozem śmieci i nieczystości płynnych z obiektów  i 


