
UCHWAŁA  Nr  XXVIII/151/05

RADY  GMINY  GZY

z  dnia  29  grudnia  2005  roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie  gminnym (tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późniejszymi 
zmianami) oraz art. 109, 110, 112, 113, 114, 116, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o 
finansach  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2003r.  Nr  15,  poz.  148  z  późniejszymi 
zmianami), Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:  

§ 1

1. Ustala  się  dochody budżetu gminy w wysokości  7.535.243 zł,  zgodnie  z  załącznikiem 
Nr 1.

2. Dochody  ustalone  w  ust.  1  obejmują  dochody  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu 
administracji  rządowej  zleconych  gminie  ustawami  w  wysokości  924.705  zł  zgodnie 
z załącznikiem Nr 1a.

3. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w wysokości 36.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b. 

4. Przyjmuje się plan dochodów w wysokości 5.627 zł z tytułu zadań z zakresu administracji 
rządowej,  które  po  zrealizowaniu  zostaną  przekazane  do  budżetu  państwa,  zgodnie 
z załącznikiem Nr 1c.

§ 2

1. Ustala  się  wydatki  budżetu  gminy  w wysokości  7.702.081  zł,  zgodnie  z  załącznikiem 
Nr 2.

2. Wydatki  ustalone  w  ust.  1  obejmują  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu 
administracji rządowej zleconej gminie ustawami w wysokości 924.705 zł, zgodnie           z 
załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki ustalone w ust.  1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w wysokości 36.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3

1. Z  dochodów  budżetu  gminy  spłaca  się  kredyt  długoterminowy  i  pożyczki  w  kwocie 
837.832 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Źródłem  pokrycia  deficytu  w  kwocie  1.004.670  zł  tj.  różnica  między  dochodami 
pomniejszonymi o spłatę kredytu bankowego i pożyczki a wydatkami jest kredyt bankowy 
w kwocie 810.000 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 
100.000 zł, wolne środki 94.670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.



§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł.

§ 6

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w kwocie 33.000 zł nie objęte wieloletnimi 
programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

2. Określa  się  limity  wydatków  na  wieloletnie  programy  inwestycyjne  w  wysokości 
2.406.000 zł w tym: 2006r. – 1.442.520 zł, 2007r. – 963.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 
6.

3. Określa  się  wydatki  na  programy  i  projekty  realizowane  ze  środków  funduszy 
strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 805.175 zł, w tym: 2006r. – 805.175 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

4. Łączne nakłady inwestycyjne w 2006 roku ustala się w wysokości 1.475.520 zł.

§ 7

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
wysokości  2.100  zł  oraz  wydatki  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej w wysokości 2.400 zł.
Zestawienie  przychodów  i  wydatków –  planu  finansowego  Gminnego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 9.

§ 9

1.   Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości
      800.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.
2.   Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań wynikającej 
      z  niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem
      przeniesień wydatków między działami.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega 
ogłoszeniu.
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