
Uchwala Nr 11/.../06

Rady Gminy w Jednorożcu
z dnia ... grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/154/05 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 30
grudnia 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art.
165, 166, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§1-

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 294.659 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 1.

§2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 294.659 zł zgodnie z

załącznikiem nr 2.

§3.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody        - 17.710.568 zł
Wydatki         - 20.995.968 zł

§4-

1. Deficyt budżetu stanowi kwotę 3.285.400 zł,
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 3.5 64.000 zł tj:

- z pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej kwota 3.404.000 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych 53.274 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek 106.726

3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 278.600 zł (spłata zaciągniętych pożyczek),
Powyższe stanowi załącznik Nr 3.



§5.

Dochody ustalone w § 3 obejmują:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych gminie ustawami w wysokości 3.981.008 zł,
b) dochody związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze porozumień

lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.375 zł,
c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

65.700 zł,

§6.

Wydatki ustalone w § 3 obejmują:
d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych gminie ustawami w wysokości 3.981.008 zł,
e) wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze porozumień

lub umów między jednostkami samorządy terytorialnego w wysokości 12.375 zł,
f) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

 65.700 zł.

§7. Prognozę długu na dzień 31 grudnia
2006 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§8.
Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na rok 2006 o
kwotę 174.760 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z
załącznikiem nr 5.

§9.

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§10

Zwiększa się wysokość dotacji dla instytucji kultury o kwotę 5.000 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 7.

§ 11-
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§12.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 r.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów

prawa miejscowego.




