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2365
UCHWAŁA Nr XII/77/04
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 16 stycznia 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
art. 109, 112, 116, 124, 128 i 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.z
2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), art. 3
i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203,
poz. 1966), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Czarnej Wodzie
uchwala co następuje:
§1
Uchwala się dochody budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 4.365.460,00zł, zgodnie z Zał. Nr 1 do uchwały*.
§2
Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2004 rok
w wysokości 4.193.040,00 zł, zgodnie z Zał. Nr 2 do
uchwały, w tym na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej 192.500,00 zł.
§3
Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru na 2004 rok, zgodnie z Zał. Nr 3 do
uchwały*.
§4
Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu
budżetowego na 2004 rok, zgodnie z Zał. Nr 4 do uchwały*.
§5
Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
2004 rok, zgodnie z Zał. Nr 5 do uchwały*.
* Załącznikow od Nr 1 do 10 nie publikuje się

§6
Uchwala się plan przychodów i wydatków środków
specjalnych i gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z
Zał. Nr 6 do uchwały*.
§7
Uchwala się prognozę długu publicznego, zgodnie z
Zał. Nr 7 do uchwały*.
§8
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Zał. Nr 8 do uchwały*.
§9
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na
realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Zał.
Nr 9 do uchwały*.
§ 10
Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki
w kwocie 41.000,00 zł.
§ 11
Ustala się wydatki na realizację inwestycji wieloletnich
zgodnie z Zał. Nr 10 do uchwały*.
§ 12
1. Ustala się kwotę dotacji dla instytucji kultury w wys.
65.167,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące
biblioteki.
2. Ustala się kwotę dotacji dla MZGKiM w Czarnej
Wodzie w wys. 9000,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie kosztów odprowadzanych ścieków przez
mieszkańców gminy.
§ 13
1. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

