
   
Uchwała Nr V/27/02

Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 23 grudnia 2002 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Drezdenko na rok 2003

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.) oraz art.116 ust. 1, art. 124 ust.1 pkt 1-3, pkt 5-7, 9-10, ust 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1,
art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr
155, poz.1014 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§  1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 20.236.507 zł jak w załączniku Nr 1 do   

uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

a) dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami 2.479.140 zł.

b) dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 

243.254 zł.

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

     w kwocie 228.167 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 21.236.507 zł jak w załączniku Nr 2 

do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ustępie 1 przeznacza się łącznie na:



1) wydatki bieżące kwotę 18.609.909 zł w tym:

a) kwotę 10.549.153 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) kwotę 1.029.900 zł z przeznaczeniem na dotacje

c) kwotę 179.694 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą 

długu

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.626.598 zł.

3) kwotę  dotacji,  o  których  mowa w ust.  2  pkt  1  litera  b  przeznacza  się  na

pozostałe dotacje udzielone z budżetu w kwocie 1.029.900 zł jak w załączniku

Nr 5 do uchwały.

3. Ogólna kwota wydatków, określona w ust. 1 obejmuje także:

1) wydatki w kwocie 2.479.140 zł na realizację zadań w zakresie administracji
   
      rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
 
      ustawami jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

2) wydatki w kwocie 228.167 zł na realizację zadań określonych w gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , jak w

załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Ustala  się  deficyt  budżetu  w  kwocie 1.000.000  zł,  który  zostanie  pokryty

kredytem bankowym.

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie 1.600.000 zł

3. Rozchody  budżetu  w  kwocie  600.000  zł stanowią  spłaty kredytów,  które  zostaną

pokryte dochodami własnymi gminy. 

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 4

Ustala  się  plan  przychodów  i   wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2003 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.



§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych p.n.

a) „Drogi publiczne gminne”

b) „Dożywianie dzieci w szkole”  

c) „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

zgodnie z załącznikami Nr 8, 9, 10.

§ 6

Tworzy się w budżecie rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza  Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym

      do wysokości 500.000 zł.

2. Dokonywania  zmian  w  planie  wydatków,  z  wyłączeniem  przeniesień  wydatków

między działami.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank

prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć 2.000.000

zł.

5. Zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań gminy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Woj. Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński


