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3420
UCHWAŁA Nr XVI/104/2004
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Targ na
rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 71 ze zmianami), art. 48 ust 1
pkt. 1 art. 122, 128 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Nr 15
poz. 148 z 2003 r.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
1) Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2004 w
wysokości 11.246.593 zł. zgodnie z załącznikiem
nr 1* do niniejszej uchwały.
2) Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2004 w wysokości 10.823.369zł. zgodnie z załącznikiem nr 2*,
z tego:
a) wydatki bieżące 8.952.869 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne 5.333.849 zł.
b) dotacje 543.730 zł.
c) wydatki majątkowe 1.326.770 zł.
3) Ustala się rozchody w wysokości 423.224 zł. zgodnie
z załącznikiem nr 3*.
§2
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej określa załącznik nr 4*
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych uchwala się w wysokości
33.547 zł.

— zaciągania kredytu w wysokości 300.000 zł. na
pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
— dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
§6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
Przewodniczący
Rady Gminy
K. Knapik

3421
UCHWAŁA Nr XIX/129/2004
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie zaliczenie dróg usytuowanych na terenie
Gminy Stary Targ do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) w związku z art. 7
ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Starym Targu, uchwala
co następuje:
§1
Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogi opisane w
załączniku do niniejszej uchwały zawierającym oznaczenie numeru działki w ewidencji gruntów wraz ze wskazaniem jednostki ewidencyjnej (obrębu).

§3

§2

1) Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5*.
2) Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem nr 6*.
3) Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości
85.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2*.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary
Targ.

§4
1) Powstałą nadwyżkę budżetową w wysokości
423.224 zł. przeznacza się na spłatę rat pożyczki i
kredytów (załącznik nr 3*).

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego
Przewodniczący
Rady Gminy
K. Knapik

§5
1) Upoważnia się Wójta Gminy do:

* Załączników nr 1 – 6 nie publikuje się

