Uchwała Nr XVI/77/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27 stycznia 2004 roku
w sprawie Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2004
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 l. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ((tekst jednolity z 2001roku Dz.U. Nr 142 poz.1591, zmiany Dz. U. 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984,Dz. U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U.
2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 163, poz.1568, Dz.U. Nr 162 poz.1568 ) oraz art. 109,112,116,
124i 128 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z
2003 roku Dz.U. Nr 15 poz. 148, zmiany Dz.U. Nr 45 poz. 391,Dz.U. Nr 65 poz. 594) oraz
art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity z 2001
roku Dz.U. Nr 62 poz.627, zmiany Dz.U. Nr 115 poz.1229, Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz.674, Dz.U.Nr
113 poz.984, Dz.U. Nr233 poz.1957, Dz.U. 2003 r. Nr 46 poz.392, Dz.U. Nr 80 poz.721) Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co następuje
§1

I. Ustala się dochody według ważniejszych źródeł w wysokości 13.192.315zł.
z tego:
/Wpływy

z podatków i opłat

/Dochody

3.112.977 zł.

z majątku gminy

170.000 zł.

/Udziały

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

/Wpływy

z opłat eksploatacyjnych

/Wpływy

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

/Pozostałe
/Dotacje

1.398.631 zł.
380.000 zł.

wpływy własne

75.000 zł.
1.538.750 zł.

celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
/Subwencje

ogólne z budżetu państwa

536.121 zł.
5.010.836 zł.

/ Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
zadań inwestycyjnych

970.000 zł.

Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2003 w wysokości 13.982.315 zł.
z tego:
1. Wydatki bieżące

11.037.115 zł.
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w tym
/Wynagrodzenia

osobowe pracowników wraz z pochodnymi

/Wydatki

na obsługę długu

/Wydatki

na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

5.697.600 zł.
70.000 zł.

i rozwiązywania problemów uzależnień

75.000 zł.

/Dotacje

podmiotowe dla instytucji kultury

425.000 zł.

/Dotacje

podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora

finansów publicznych

50.000 zł.

2.Wydatki majątkowe

2.945.200 zł.

w tym
/Finansowanie

inwestycji

2.853.200 zł

-.zakupy inwestycyjne

92.000 zł.

Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów określa załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§2
1.Ustala się deficyt budżetowy w kwocie – 790.000 zł.
2.Deficyt pokryty będzie pożyczką w wysokości – 979.000 zł
3.Ustala się rozchody w kwocie – 189.000 zł ( spłata pożyczek)
§3
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury wynosi - 425.000 zł.
§4
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami wynoszą :
/ dochody – 536.121 zł.
/ wydatki – 536.121 zł.
/

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§5
Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przychody – 111.633 zł.
wydatki - 140.000 zł.
Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
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§6
1.Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000 zł.
2.Dotacja w/w przeznaczona jest dla Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie 50.000 zł.
§7
1.Ustala się rezerwę w wysokości ogółem -50.000 zł.
z tego
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 50.000 zł.
§8
Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym określa załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§9
Prognazuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 2.227.000 zł., oraz
możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 10
1.Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu
wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2.Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej
realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 200.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać
spłacony do 31 grudnia 2004 roku.
3.Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na
rok 2004 w innych bankach.
4.Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań krótkoterminowych w maksymalnej wysokości
500.000 zł.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
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