
U C H W A Ł A  Nr XXII/319/2004
Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 grudnia 2004 r. 

w sprawie:  budżetu gminy Pawłowice na rok 2005

       Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, 9 art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109,
112, 116, 117, 118, 124, 128 ust. 1, 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych  / tekst jednolity z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 420
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska  /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi
zmianami/  

Rada Gminy Pawłowice
u c h w a l a

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 38.322.803,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 
    do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
    a/ plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
        zleconych gminie w wysokości 1.389.406,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej    
        uchwały;
    b/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
        w wysokości 215.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 43.833.075,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 
    do niniejszej uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
    a/ wydatki bieżące kwotę 26.573.075,00 zł. w tym na:
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  13.896.596,00 zł.;
        - dotacje dla instytucji kultury 1.432.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
        - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na                      
           realizację zadań własnych gminy 270.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5
           do niniejszej uchwały;

  - dotacje przedmiotowe 2.698.800,00 zł. oraz plany  finansowe zakładów budżetowych zgodnie 
     z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały;

         - plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
           gminie w wysokości 1.389.406,00 zł. oraz plan finansowy zadań powierzonych gminie na       
           podstawie porozumień  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

    b/ wydatki majątkowe kwotę 17.260.000,00 zł. w tym na:
         - wydatki inwestycyjne 17.260.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
    - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
      problemów alkoholowych w wysokości 215.000,00 zł.



§ 3

Deficyt budżetu gminy w kwocie 5.510.272,00 zł. pokryty zostanie z:
1. z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 2.050.000,00
2. z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.460.272,00
Na spłatę pożyczki długoterminowej przeznacza się kwotę 539.728,00 zł z nadwyżki budżetu.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy oraz bilans zadłużenia gminy 
na 2005 r. zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 6 
do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  30.000,00 zł.  

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyjątkiem przeniesień między  
    działami;
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych   
    bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

§ 8

Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania 
a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na
realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych.

§ 9

Ustalić zasady wykonywania budżetu:
1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych

przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich
pobranie.

2. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku
budżetowego.

3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.



§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty w gminie.


