Budżet Gminy Górzyca na 2006r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/206/2005
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzyca na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ”d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8
marca 1999 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142
poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, ust. 3, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r. Dz.U. Nr
15 poz.148 z późn. zm) Rada Gminy Górzyca uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości

12.624.669 zł

w tym:
a) dochody z podatków i opłat lokalnych

2.480.260 zł

b) dochody z majątku komunalnego

334.800 zł

c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

568.266 zł

d) subwencja ogólna

3.078.918 zł

e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych

63.000 zł

f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami 1.452.660 zł
g) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie
zadań własnych gminy

221.000 zł

i) pozostałe dochody własne

4.425.765 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
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§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie

14.834.702 zł

w tym:
1) wydatki bieżące

10.332.001 zł

z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4.853.558 zł

b) dotacje

385.000 zł

c) wydatki na obsługę długu gminy

261.000 zł

2) wydatki majątkowe

4.502.701 zł

w tym:
a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

3.338.037 zł

2. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 3. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 63.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9
do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4
do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami oraz realizowanych przez gminę ustala się w
wysokości 1.452.660 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami oraz realizowanych przez gminę ustala się w
wysokości 1.452.660 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt
budżetowy w wysokości 2.210.033 zł.
2. Deficyt budżetowy

zostanie pokryty

kredytem zaciągniętym w banku

krajowym.
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§ 7.1.Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie
672.600 zł.
2. Spłata rat kredytów i pożyczek nastąpi z zaciągniętego kredytu bankowego.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane
ustala się w następujących kwotach:
a) dochody w wysokości 100.500 zł
b) wydatki w wysokości 100.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej:
a)

przychody w wysokości 82.000 zł

b)

wydatki stanowiące koszty w wysokości 82.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1). zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w

roku budżetowym do

kwoty 300 000,-zł,
2). dokonanie zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków
miedzy działami,
3). przekazanie w drodze zarządzenia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego
samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia
i pochodne oraz wydatków majątkowych,
4). samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 50 000,00 zł
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5). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
aniżeli bank obsługujący budżet gminy

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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