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1743
UCHWAŁA Nr X/85/2004
Rady Gminy Subkowy
z dnia 22 stycznia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.
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 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm: z 2002 r Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113,poz. 984 Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz 1806 i z 2003 r. Nr 80
poz. 717) oraz art. 109, 116, 124, 128, ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 15,poz. 148 Nr 189 poz 1851) Rada Gminy
– po zasięgnięciu opinii komisji Rady Gminy – uchwala,
co następuje:

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminom w wysokości 420.640,-zł. zgodnie z
załącznikiem Nr 3*.
§4
Ustala się dotację z budżetu gminy w wysokości
284.000,-zł. dla instytucji kultury w tym:
— dla Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Rekreacji
215.000,-zł.
— dla Gminnej Biblioteki Publicznej 69.000,-zł.
§5
Ustala się rezerwę w wysokości ogółem 54.030,-zł.
w tym:
1) Rezerwa ogólna 24.264,-zł
2) Rezerwa celowa (środki do dyspozycji rad sołeckich) 29.766,-zł

§1

§6

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 r. w wysokości 7.754.000, – zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1*.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 r. w wysokości 8.842.470,-zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2*.
3. Niedobór budżetu gminy na 2004 rok w wysokości
1.088.470,-zł.
będzie pokryty częścią zaciągniętego kredytu.
4. Ustala się rozchody związane z finansowaniem zobowiązań w wysokości 582.800,-zł.
— 992 spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 582.800,-zł.
5. Ustala się przychody, które zrównoważą budżet w
kwocie 1.671.270,-zł.
— 952 kredyt 1.671.270,-zł.

Ustala się wyodrębnione środki w ramach budżetu
gminy w kwocie 29.766,-zł.w podziale na poszczególne
sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 4*.

§2
1. Dochody określone w § 1 ust. 1 obejmują:
— dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 45.000,-zł.
2. Wydatki określone w § 1 ust. 2 obejmują wydatki na
realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45.000,-zł.
§3
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją

§7
Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych w
kwocie 100.000, – zł jak w załączniku Nr 5*.
§8
Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
2.000, – zł zgodnie z załącznikiem Nr 6*.
§9
Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w
wysokości 1.761.270,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7*.
§ 10
Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 8*.
§ 11
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) Zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie
występującego w ciągu roku niedoboru środków w
wysokości 500.000,-zł.
2) Zaciągania zobowiązań finansowych wynikających
z umów przekraczających budżet 2004 r. do wysokości 500.000,-zł. Źródłem pokrycia zobowiązań

