
UCHWAŁA Nr III/2512006
Rady Gminy rr. Starej Błotnic-v
z dnia 28 grudnia 200ó roku

w sprawie: uchrvalenia budzetu grninl'na 2007 rok

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 1, pkt 9 lit.d, pkt la, art. 6l ust 2 ustatty z dnia
B nlarca 1990 r. o stlnlorządzie gnlinnynl (tekst jednolitl: Dz' U. z 2001 r. Nr 112, poz.
l591 z późn. znl.)' art.3 Llstav! z dnia ]3 listopada 2003 r. o dochodąch jednostek,
sanorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 203, poz' l9ó61 oraz art.]Ó5, art'lÓ8 ust'1 i 2 pkt
2, art. l73, art. l76, art. l81, cnI. l88 ust. 2 iart. l95 ust.2 i 3 usta\r. z dnia 30 czerwca
2005 r.. o .finansacl'L publiczn,clt (lekst ,iednolih) Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2101 z
późn. zm', ) Rada Gniny y, Starej Błotnicy uchwala co naslępuje:

s 1.
Ustala się dochod1. gmirr1. na 2007 rok ri. rł1'sokości |0.219.6.71 zł. zgodnie z
załącznikienl Nr l do uchrva|.

s2.
Ustala się w1.tlatki budzetu gmirl1'na 2007 rok r,r.rr.1'sokoŚci 10.222'674 zł. r,r.tr.ln.

rt1'datki bieżące _ 9.344,67 1 zł'
w1''datki mająlkorł.e - 878.000 zł. zgodnie z załącznlkien Nr 2 do uchu'ał1'.

s3.
1. Dcfic1.t budzetolt'y stanorviąc1. różnicę rniędzr krr'otą planorr'an-vch rr-r'datkótt a

klt'otą planort'arrr'ch dochodórt, rvr'nosi 3.000 zl. Zródłcrn sfinansolvania defic1.tu
budzetorvego będzie kred1t długoterminov.1' zgodnie z załącz,nikiem nr 3 do
uchwab' o planorvanych przl'chodach i rozchodach gminr .

2' Progrrozuje się krt'otę d'ługu gmin1'zgodnic z załącznikienl Nr 4'

s4.
1 . Trvorz-v się rezent'ę ogólną rł. wysokości 50.000 zł.
2. Trt'orz1' się rezerrvę celort'ą w. rr'ysokości 50'000 zł. z prz'eznaczeniern na rt.,vdatki

bieżące rv ośrviacie.

ss.
Dochod,v ustalone rv $ 1' obejmują dochod1. zrviązane z rca|izacją zadań z zakresu
administracji rządorvej i innych zadali zleconych grninie rt' rvysokości f,383,660 zł.

zał. Nr 5 oraz określa się plan dochodów zrł'iązanych z rea|izac1ą zadań zlecon1'ch.
które podlegają przekazaniu do budżetu pańSt\Ą'a w l'l'ysokości |7,143 z1' zgodnie z
załacznikiem Nr 5a.



s6.
W1''datki ustalonc rv $ 2 obejmują rt'ydatki związane z realizaclą zadań z zakresu
administracji rz-ądoll cj i inn-rch z-adań zlecorrych gminie ustar,ratni .lt. wYsokoŚci
2.383.ó60 zł' zgodnie z załącznikicm Nr 5.

s7.
określa się plan zadań inrves11'c},in}.ch rea1izo\\'an}'ch rr' rclku budżetorr'vnl 2007 na
kwotę 878.000 złoĘch oraz określa się rt-rdatki zrvięane z rt.ieloletnim planem
inrt est1'cr'. jnym zgodnie z załącznikietn Nr 6.

s8.
okre śla się plan plz)'chodó\\ i r'v1''datkórr. zakładu budzetorvego
- przychod1' 360'04l zł.
- wydatki 360.04l zł.
zgodnie z zalącznikiern Nr 7'

se.
l-Istala się dotac.ic podnriotort'c dla inst}tucji kultur}. jaką jest Gtrrtnna

Bibl io1eka Pub1iczna rv Starej Błotnic1'u'łączne.j krr 'ocic 135.000 zł. dotacje celort 'e
na Zadania lvłasne Gmint' rcallzo\\.anc przcz pozostale jednostki organizac}.jne \\
łącznej krt'ocie 30.000 zł. zgodnie z załącznikieln nr 8.

s r0.
określa się plan prz}'chodó\\. i rv1,datkón Grninncgo Fulltiuszu ( )chron} Środorr iska i
Gospodarki Wodnej.
- przychod1. 5.000 zł.
- rvydatki 5.000 zl.
Plan finansowv funduszu stano}Yi załącznik nr 9.

s 11.
Ustala się lirnitv zobor,r'iązań z t1'tułu kredytórt. i poŻ1,'czek zacizgnięt1.ch na:

1. slinansolt'anic prze.jściorł.ego defic).tu budzctorr.ego u. krr.ocie 250.000 zł.
2. sfinansort'anie planorvancgo dcfic}'tu budżetu rt.krr'ocie 3.000 zł'
3. spłatę v.cześniej zaciągnięt1.ch zobolt'iązań Z t}.tułu zaciągnięt1'ch pozy'czek l

kred1tórt' rt' krt'ocie 3 1,7'000 zł'

s 12.
UporvaŹnia się Wó.jta Gllin1' do dokonania zInian rt planie rr1'datkórr. rniędz1'
paragra|ami i rozdziałami z wr'łączeniem przeniesieri rt'ydatkórł'Iniędz1'działami'



s 13.

1. Uporvaznia się Wójta Glnin1. do lokorvania rł,oln-vch środkórt. budzetort1'ch na
raohunkach q innvch bankach.

2. IJporł'ażnia się Wójta Gmin1'do samodzielnego zaciągania zoborł.iązań z
tytufu unrórt'' który.ch rcalizacja rt.roku następny'm (2008) jest niezbędna dla
zapervnienia cią.ełości działania gmin1,.itermin zapłat1. upł1'lt.a lr.2008 r' na
łączną klvotę 450.000 zł.

3' lJporvazr-ria się Wóita Gt.rrin1' do zaciągania pożl'czek i kredr'tórt.
krótkotenninorr.,vch na łączną kli'otę 250.000 zł. na pokr1'cie w}.stępującego \i'
c ią. lu roku prze.iścit 'rrcgo del lcr tu hudŻetu'

st4
określa się dochod1. z t1''tułu rt.l'darvania zczrr'oleli na sprzedaz naptljtirv
alkolrolorv1.ch rr'rr'ysokości ó9.000 z|. oraz u1'da1ki rr krr'ocie 69'000 zł. na
realizację zadań okreś1onr'ch rr.gtninn1'nl prograt-nie pro1rlakt1'ki i rozrt.iqz1.rr'ania
problerrrórt' alkoho1ou1ch i narkolrranii.

sts
W1'konanie Uchrr ałr. porł'ierza się \\riljtori.i (inin1'.

s ló
Uchwała rt'chodzi v'ż-vcie z dniem podjęcia Z mocą obo\\'iazu.iącą od
1 stycznia 2007 roku.
Uchu'ała podlega ogłoszeniu l't' 1r1,'bie przelvidzian1'm dla aktórr' prar'''a
micjscort'ego oraz na tablic1' ogłoszeń Urzędu Gnlin1'.


