
  
                                                 UCHWAŁA  Nr XXX/268/2005
                                                 RADY  GMINY  PRZYWIDZ
                                                 z dnia 22 grudnia 2005r.  

W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK        

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.),
art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
( tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy 
Przywidz Nr XVIII/119/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie procedury uchwalania 
budżetu
RADA GMINY PRZYWIDZ UCHWALA,  co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości     9.232.438,- zł, 
    podział dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
    zgodnie z załącznikiem  nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
    a) dochody i dotacje celowe na  realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
        i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości   1.594.345,- zł, 
        zgodnie z załącznikiem nr 3,
 
   b)  dotacje celowe na realizacje zadań wynikających z zawartych porozumień między 
         jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  55.000,- zł,  
        zgodnie z  załącznikiem  nr 5,

    c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
         w  wysokości  58.000,- zł.
                                                                                              

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokość     10.002.788,- zł
      zgodnie z załącznikiem nr 2. 

      
      2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na : 
          1)  wydatki bieżące                                                9.144.788,- zł
               w tym na : 
               a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  4.359.995,- zł 
               b) dotacje                                                  242.000,- zł
               c) wydatki na obsługę długu gminy  70.000,- zł
           2) wydatki majątkowe w wysokości                     858.000,- zł 
               w tym z : 
               załącznika nr 10 „ Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz 
                                            na  2006 r.  „                       469.000,- zł 
               załącznika nr 11 „ Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006-2008 Gminy 
                                             Przywidz „                      389.000,- zł 



                                                                               

         3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
             a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

        i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.580.345,- zł,
        zgodnie z załącznikiem nr 4,

              
              b) wydatki na realizacje zadań wynikających z zawartych porozumień  
                  między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  55.000,- zł,  
                  zgodnie z załącznikiem nr 5,

    c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
        profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
        narkomanii  w wysokości  58.000,-zł.
 

§ 3.
           

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości  770.350,- zł, 
      są  przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 
      770.350,-  zł,  zgodnie z załącznikiem nr 6.

                  
§ 4.

  Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006r. w wysokości 
 1.470.350,- zł,  zgodnie z załącznikiem nr 7.

a) łączna kwota  przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i   
pożyczek wraz z należnymi odsetkami w wysokości  70.000,- zł, co stanowi 
0,76 % planowanych dochodów gminy( wielkość maksymalna do 12 % ),

             b)  łączna kwota długu na koniec roku budżetowego to pozostałe do spłaty    
                  kredyty i pożyczki w wysokości 1.470.350,- zł,  co stanowi  15,93 % 
                  planowanych dochodów gminy( wielkość maksymalna do 60 % ). 

§ 5.

            Uchwala się dotacje na 2006 rok, w kwocie 242.000,- zł  dla : 
1. samorządowych instytucji kultury w wysokości     97.000,- zł, 
2. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

                 na zadania zlecone do realizacji  w wysokości      15.000,- zł,
3. niepublicznej szkoły podstawowej  w wysokości 130.000,- zł, 

                 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

            Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  
            Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
                                -  przychody   5.000,-  zł,
                  -  wydatki      11.000,-  zł,
             zgodnie  z załącznikiem nr 9.
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§ 7.

              Tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości  20.000,- zł,

na wydatki nieprzewidziane, która może być w wysokości do 1% 
planowanych wydatków budżetu gminy.

                  2)   celową  w wysokości 43.000,- zł,
                         na wydatki w oświacie.
                                                                  § 8.

               Udziela się Samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej
               w wysokości 50.000,- zł, z przeznaczeniem na remont nawierzchni chodnika 
                przy ul. Gdańskiej w Przywidzu.                            

§ 9.

1. Ustala się „ Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz  
     na 2006r.  ‘’, zgodnie  z załącznikiem nr 10.

                 2.  Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie 
                      z załącznikiem nr 11 ,, Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 
                      2006-2008  Gminy Przywidz ‘’.

§ 10.

Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do  zaciągania  długu  publicznego  do  wysokości 
770.350,- zł.
     

§ 11.

                Ponadto upoważnia się Wójta  do :
1. zaciągania   pożyczek  i  kredytów  na  pokrycie  występującego  w  ciągu  roku 

budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości  400.000,- zł.,
           2.  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
                w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
           3.  zaciągania zobowiązań finansowych niewymagalnych w zakresie 
                wydatków bieżących i remontów, do wysokości  200.000,- zł.

§ 12.

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku   
      Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Andrzej Przybycień 
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