
      U C H W A Ł A   Nr XXI/171/2005
Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie: uchwalenia planu budżetu na 2005 rok

     Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / 
tekst jednolity ; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / 
oraz art.109, art.124, art.128, ust.2 pkt.2, art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o 
finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. 
z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy w Wierzbicy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala plan budżetu na rok 2005, w tym:

a/  dochody                                                w wysokości                      17.422.527,00 zł
               zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 
            b/  wydatki                                                 w wysokości                       15.555.727,00 zł
                zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
            c/  nadwyżka budżetowa                           w wysokości                       1.866.800,00 zł
           d/   planuje się spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych
                 w latach ubiegłych                                              w wysokości            1.866.800,00 zł
     2.   Planowaną nadwyżkę w kwocie 1.886.800,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów  i  
         pożyczek.                       
    
     3.    Prognozuje się kwotę długu gminy na lata 2005 – 2009 zgodnie 
          z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2.
 
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w wysokości 82.000,00 złotych. 

§ 3.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym zgodnie 
Z załącznikiem nr 3 do uchwały   w wysokości 191.322,00 złotych.

§ 4.
Ustala się :

1. Plan zadań dochodów i wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem nr 6  i 6 A do uchwały.



§ 5.

Ustala się:
1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu

               budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
         2.   Dotację dla instytucji kultury w wysokości 154.400,00 zł
         3.   Dotacje celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
               inwestycyjnych zakładu budżetowego   5.222,00 zł 

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami 

i paragrafami w ramach działu. 
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania

przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.
3.   Spłaty rozchodów określonych w § 1 lit.d do niniejszej uchwały.
4.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

§ 8.
Wprowadza się zapis:
1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne zwroty wydatków dokonanych w tym

samym roku budżetowym przyjmowane będą na konto wydatków i będą 
zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki organizacyjne zwroty wydatków dokonane za 
poprzednie lata, przyjmowane będą na konto dochodów w tym roku budżetowym.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 
2. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.
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