UCHWAŁA NR XXXV /436/04
Rady Gminy w Kobierzycach
z dnia 16 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005. rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.),
art.109, 110, 116, 124, 128 ust. 2 pkt.1 , 134 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm. ) .
Rada Gminy uchwala , co następuje :

§1
Ustala się dochody budżetowe ogółem w kwocie 32 742 310 zł. w tym :
a) dochody własne w kwocie 24 187 323 zł.
b) subwencje z budżetu państwa w kwocie 7 084 577 zł.
c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
w kwocie 1 322 410 zł.
d) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin 148 000 zł.
Plan dochodów gminy wg źródeł wraz z opisem przedstawia załącznik Nr 1
§2
Ustala się wydatki budżetowe w łącznej wysokości 53 651 720 zł. w tym na :
1) wydatki bieżące w kwocie 28 055 250 zł. z tego :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia w kwocie 11 513 060 zł. przedstawia
załącznik Nr 8
b) dotacje podmiotowe 1 467 500 zł.
c) dotacje celowe 524 800 zł.
d) pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 14 549 890 zł. w tym : wydatki jednostek
pomocniczych w ramach budżetu gminy w kwocie 300.000 zł.
Plan wydatków budżetu gminy w układzie działów , rozdziałów i paragrafów na rok 2005 załącznik Nr 2
2) wydatki inwestycyjne w kwocie 25 596 470 zł. w tym :
a) 400 000 zł. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych
b) 786 000 zł. wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
c) 50 000 zł. dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje
Plan nakładów na inwestycje w gminie przedstawia załącznik Nr 3

§3

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 20 909 410 zł. który pokryty zostanie z nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej w 2005 roku przedstawia załącznik Nr 5
§4
Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w kwocie 1 470 410 zł. z tego :
- 1 322 410 zł. to kwota na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- 148 000 zł. to kwota na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które na podstawie
obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa
§ 5
Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok
w kwocie 48 450 zł. które podlegające przekazaniu do budżetu państwa
§6

1. Ustala się dotacje podmiotowe budżetu gminy w łącznej kwocie 1 467 500 zł.
dla instytucji kultury w tym dla :
a ) Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach 1 251 000 zł.
b ) Bibliotek gminnych w kwocie 216 500 zł.
2. Ustala się dotację celową na inwestycje dla instytucji kultury 300 000 zł.
3. Ustala się dotację celową na inwestycje w obiektach sportowych dla instytucji kultury 100
000 zł.
4.Ustala się dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy przez stowarzyszenia i
organizacje pożytku publicznego w kwocie 524 800 zł.
5. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i
porozumień między j.s.t w kwocie 836 000 zł.
§7
Ustala się rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 780 000 zł w tym :
1) rezerwę ogólna w kwocie 480 000 zł
2) rezerwę celową oświatową w kwocie 300.000 zł.

§8

Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizacje
określonych w programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych w tym :
1) dochody w kwocie 1 030 000 zł.
2) wydatki w kwocie 1 030 000 zł.
§9
Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 300.000 zł.
§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w łącznej kwocie 156 789 zł.
w tym :
1) przychody w kwocie 156 789 zł.
2) wydatki w kwocie 156 789 zł.
§ 11
Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w tym :
1) przychody w kwocie 70 100 zł.
2) wydatki w kwocie 70 100 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7
§ 12
Prognozowaną kwotę długu w latach następnych zawiera załącznik Nr 6
§ 13
Wieloletni program inwestycyjny gminy przedstawia załącznik Nr 4
§ 14
Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planie wydatków w trybie przeniesień
wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji
budżetowej,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce do
dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach
danego rozdziału z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych
3) lokowania okresowo wolnych środków budżetowych na rachunkach krótkoterminowych
lokat bankowych, poza bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu gminy
4) dokonywania zmian w zakresie zadań remontowych w ramach limitów wydatków
ustalonych w uchwale budżetowej

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) zaciągania zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Wójt Gminy do kwoty
4 500 000 zł.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

