
UCHWAT A Nr XXXII/184/2005
Rady Gminy w Starej Blotnicy
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: uchwalenia budzctu grninl' na 2006 rok

Na pctdstawie art. 10, 18 ust. 2 pkt. 1, pkt 9 lit.d, pkt 10, art. 6l ust. 2 ustawy z
dnia 8 ntarca 1990 r- o samorzqdzie gntinnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 112,
poz. 1 591 - po:rt. zm.), (rrt.3 t6tav'y z dnio I3 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorzqdu terytoriolnego (Dz U Nr 203, poz. 1966) oraz art.18, 109, 110,111 ust.2
pk t5 ,  I I2us t .2pk t2 ,  116, l17a,  124,  128us t .2pk t .  1 , l34us t .3 i lL rs ta t ryzdn ia26
lislopada l99B r. o./inansach publicznltch (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148 z pdin. zm.; ) oraz w oparciu o uchwalq nr XXI/ I 10/2004 Rady Gminy w Starej
Blolniclt dnio I listopada 2001 roku w sprawie procedury uchwalania budietu,
rodzaj u i szczegdlowoici moteria!6t) informacy.jnych towarzyszqq)ch projektowi
bial2etu Rada Gminy w Starej Blotttic-y uchwala co nastgpuje:

s r .
llstala sip dochody grniny na 2006 rok w r"'ysoko6ci 10.281.093 zl. zgodnie z
zal4cznikiem Nr I do uchwaly.

s 2 .
Ustala sig wydatki budZetu gminy na 2006 rok rv rvysoko5ci 10.816.212 zl. rv tym:
wydatki bieZqce - 8.981.212 zl.
wydatki mai4lkowe 1.835.000 zl. zgodnie z zal4cznikiem Nr 2 do uch$'aly.

$ 3 .
l. Defic1,t budzeto'rvy stanowiecy ro2nicp migdzy krvot4 planowanych rvydatkow a

krvot4 planorranych dochodfrr urnosi 535.1l9 zl.  Zrodlern sf inanso\\ania
deficytu budZetorvego bqdzie kedyt dlugoterminou'y zgodnie z zalEcznikiem nr 3
do uchrvaly o planowanych przychodach i rozchodach gminy.

2. Prognozuje siQ kwotg diugu grniny zgodnie z zalEcznikiem Nr 4.

$ 4 .
l. Tworzy siQ rezerwQ og6lnq w wysoko5ci 100.000 zl.
2. Tworzy siQ rezcnvQ celowqw wysoko5ci 100.000 zl, z przeznaczeniem na rvydatki

bieZ4ce w oSwiacie

ss .
Dochody ustalone u' $ l. obejmujq dochody zrviqzane z realiz.acj4 z.adah z zakresu
administracj i rz4dorvej i innych zadari zleconych gminie w wysokoSci 1.485.777 zl.
zal. Nr 5 oraz okre(la sig plan dochod6s' zrvi4zanych z rcalizacj4 zadafi zleconych,
kt6re podlegaj4 przekazaniu do budZetu panst\4,a w wysoko5ci 6.787 zl. zgodnle z
zalqcznikiem Nr 5a.

$ 6 .
Wydatki ustalone lv $ 2 obejmujq rvl'datki zviqzane z realizacj4 z.adafi z zakrcsu
adrninistrac.ji rz4dorvej i innych zadan zleconl'ch grninie ustarvanri w wysokoSci
1.485.777 zl.  zgodnie z zal4cznikiem Nr 5.



Q  / '

Okrcila sig plan zadari inu,est1,c1j ny ch rcalizor.r'an1 ch rv roku budZetorvyrn 2006 na
kwotg 1.835.000 zlotl'ch oraz okre(la sig rvl'datki zrvi4zane z rvielolctnim plancrn
inri'esty cl' jnyrn zgodnic z zal4cznikiern Nr 6.

s8 .
Okrcila sig plan przl,chodixv i rvydatkou' zakladu budZetowego zgodnie z
zal4cznikiem Nr 7.

s 9 '
l.lstala sig dotacjc dla instytucji kulturl' jak4 jest Gminna Biblioteka Publiczna u' Starej
Blotnicy rv krvocie 125.000 zl., zgodnic z zalqcznikiern nr 8.

$  t0 .
Okreila siq plan przl chodor.v i rvydatk<irv Grninnego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnei.
- przychody 4.000 zl.
- wydatki 4.000 zl.
Plan linansowy funduszu stanowi zal4cznik nr 9.

s  l l .
Uporvaznia siq Wojta Gminy do dokonania zmian u, planie wydatk<iw nigdzy
paragrafini i rozdzialami z rv1'l4czeniem przeniesiefr rvydalkrirv rnigdzy dzialarni.

s t2.
1. UpowaZnia sig Wirjta Grniny do zaci4gania diugu oraz do splaty zoborviqzan

zgodnie z zal4cznikiem nr 3.
2. lJpowa2nia siE Wojta Grninl' do lokorvania rl olnych (rodkorv budzetowych na

rachunkach u' innych bankach.
3. Upowaznia siq Wojta Gminy do sarnodzielnego z.aciqgania w roku budZetorvym

zobowi4zari do rv1'sokoSci 300.000 zl.. z t1'tulu urntirv kt6rych realizacja i
termin zaplaty przekracza rok budzetowy i jest niezbEdna do zapcw,nienia
ciqgloSci dzialania.jednostki.

4. UpowaZnia siq Wojla Gminy do zaciqgania po|yczek i kredytdrv
krotkoterrninorvych do uysoko(ci 250.000 zi. na pokrycie rvystgpujqcego w
ci4gu roku niedoboru budZetorvego.

s13
OkreSla sig dochody z tytulu rvydawania zezrvolen na sprzedaz napojorv alkoholorvyclr
w wysoko5ci 67.000 zl. i wydatki na realizac.jq zadari okreSlonych vv Prograrnie
Profilaktyki i Rozu'iqz1'rvania Problem6rv Alkoholou'ych w wysoko5ci 67.000 zl.

s 14.
Wykonanie Uchrvaly' porvierza sip Wojtorvi Grninl .

s ts.
1. Uchwala rvchodzi w zycie z dniem pod.jpcia i oborr'iqzu-ie rv roku budZctorvyur

2006.
2. Uchrvala podlega ogtoszeniu rv trybie przcrvidzian-u"rn dla aktorv prarva

rnieiscorveqo.
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