Uchwała Nr XIV/84/2003
Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit ?d" i pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art.
110 ust.1 i 2, art. 112 ust.1 i 2 pkt 2 i 3, art. 122, art.124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 155, poz. 1014 z późn.
zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: 8.919.114,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do
uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) w kwocie: 707.876,00zł, jak w
załączniku Nr 3 do uchwały;
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie:
50.000,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
§2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie: 9.293.849,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do
uchwały.
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę: 6.750.051,00 zł, w tym:
a) kwotę: 3.512.373,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
b) kwotę: 67.655,00 zł z przeznaczeniem na dotacje;
c) kwotę: 28.318,00 zł na obsługę długu.
2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.543.798,00 zł
3) z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ?b" przeznacza się na dotacje
przedmiotowe:
pozostałe dotacje: 67.655,00 zł, jak w załączniku Nr 5 i Nr 9 do uchwały;
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
1) wydatki w kwocie: 707.876,00zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do
uchwały;
2) wydatki w kwocie: 50.000,00zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
§3
1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie: 191.840,00 zł, w tym:
1) spłata pożyczek w kwocie: 191.840,00 zł
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik
Nr 8 do uchwały.
3. Deficyt w kwocie 374.735,00zł pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Bieżące spłaty pożyczek zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów i pożyczek w
Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony
Środowiska.
§4
1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych
jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5, 6 do uchwały;

2. Ustala się zmiany do wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Skąpe na lata 20032005 , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do uchwały .
§5
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
§6
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem
przeniesień między działami.
§7
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów zaciąganych przez Wójta Gminy w
roku budżetowym 2004 na kwotę: 150.000,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na
pokrycie deficytu budżetowego w przypadku jego wystąpienia w ciągu roku.
2. Ustala się maksymalną wysokość zobowiązań zaciąganych samodzielnie przez Wójta
Gminy na kwotę: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§9
Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Olczak

