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2541
UCHWAŁA Nr XI/56/2004
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 17 lutego 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit.c. d i e oraz
pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm./
orazart. 109 i art. 124 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 2 ustawy z
dnia 26listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 155,poz. 1014 z późn.zm./ Rada Gminy w Konarzynach uchwala, co następuje:
§1

2. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury –
69.872 zł.
3. Pozostałe dotacje – 8.300 zł.
4. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ – 330.424 zł.
4. Pozostałe wydatki – 867.508 zł.
Szczegółowy podział wydatków budżetowych zawiera
załącznik nr 2*
§3
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł.
§4
Ustala się przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony środowiska w kwocie 10.892 zł. zgodnie z
załącznikiem Nr 3*.
§5

Dochody budżetu gminy w wysokości – 3.390.867 zł.
z tego:
1. Dochody z tytułu podatków i opłat – 550.683 zł.
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa – 303.071 zł.
3. Dochody z majątku gminy – 51.666 zł.
4. Pozostałe dochody własne – 180.114 zł.
5. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 159.140 zł.
6. Część oświatowa subwencji ogólnej – 1.499.012 zł.
7. Część podstawowa subwencji ogólnej – 647.181 zł.
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik
Nr 1*

Ustala się dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 159.140 zł. zgodnie z
załącznikami nr 5* i 5a*.

§2

§8

Wydatki budżetu gminy w wysokości – 3.390.867 zł.
z tego:
1. Wynagrodzenia i pochodne – 2.114.763 zł.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów
krótkoterminowych w kwocie 100.000 zł. zaciągniętych

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w
kwocie 26.300 zł.
§6
Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych w
kwocie 55.090 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4*.
§7

* Zalączników Nr 1 – 5a nie publikuje się

