
Uchwała Nr XXXVIII/241/06
Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej

z dnia   24 października  2006 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.10, art.51, 57 i 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art.109, 111 i 124 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 249 poz.2104 z 
późniejszymi zmianami )

Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej
uchwala:

§ 1

Wprowadza się do budżetu roku 2006 tak po stronie dochodów jak i wydatków kwoty  otrzymane na 
podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, oraz decyzji Wojewody Śląskiego

§ 2

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Zwiększa się dochody na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego przez wprowadzenie 
środków z dotacji celowej otrzymanej na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 22.984,00 zł
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.984,00 zł

Dział 8010 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Zwiększa się dochody na podstawie decyzji  FBI 3011-661/1/2006 przez wprowadzenie środków z 
dotacji celowej otrzymanej na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4.386,00 zł
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.386,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania j. 
angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych. 

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 Zwiększa  się  dochody na podstawie decyzji  FBI  3011-665/2006 przez wprowadzenie  środków z 
dotacji  celowej  otrzymanej  na  realizację   zadań  bieżących  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 68.495,00 zł
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.495,00 zł

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr XXXVIII/ 240/06
Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej

z dnia   24 października  2006 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit C  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art.82 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych.(tekst jednolity Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi 
zmianami )

Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej
uchwala:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 240.000 zł 
2. Kredyt  zostanie  przeznaczony  na  sfinansowanie  deficytu  budżetowego  występującego  w 

budżecie roku 2006.
3. Ustala się spłatę kredytu na rok 2007.
4. Zaciągnięty kredyt postanawia się zabezpieczyć poprzez weksel in blanco.
5. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych budżetu

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Dąbrowa Zielona 31.10.2004

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

dotyczy: wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zwracamy się o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 535.857 zł
Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie budowy wodociągu w miejscowości Soborzyce – 
II etap.

Informujemy, że Rada Gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki w kwocie 1.015.000 zł 
(uchwała XXXIV/225/06 z dnia 30 marca 2006 ).

Z uwagi, że wartość zadania po przetargu została ustalona na kwotę 538.574 zł, z czego koszt 
kwalifikowany dla WFOŚiGW wynosi 535.857 wnioskujemy o wydanie opinii o możliwości spłaty 
pożyczki w kwocie 535.857 zł 
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