Uchwała Nr V/30/07
Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej
z dnia 7 marca 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 pkt.9 lit.e, art.51 ust.1 i ust.2, art.57, 58 i 61 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001
roku z późniejszymi zmianami) art.3, art.4, art.19, art.49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966 z późniejszymi
zmianami) zgodnie z art.179, art.180, art.181, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104) - Rada Gminy w dąbrowie Zielonej uchwala
co następuje:
§1
1. Ustala się dochody gminy w wysokości
w tym:
a) dochody własne w wysokości
z tego:
- ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
- środki strukturalne i pomocowe
b) subwencje w wysokości
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej
d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
e) dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

8.777.358 zł
3.371.326 zł
55.000 zł
1.127.401 zł
3.907.406 zł
1.396.188 zł
101.829 zł
609 zł

Zestawienie źródeł dochodów budżetu zawiera załącznik Nr 1 oraz Nr 2 do budżetu
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości
w tym:
- ustala się wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe w wysokości
w tym:
− wydatki przy współfinansowaniu środkami z Unii Europejskiej
Zestawienie wydatków zawierają załączniki Nr 3 oraz Nr 4 do budżetu
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9.982.108 zł
7.265.473 zł

55.000 zł
3.752.548 zł
2.716.635 zł
1.326.355 zł

3.Rozchody zaplanowane na 2007 rok w kwocie 423.332 zł przeznacza się na spłatę
zaciągniętych:
− kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa Sali Gimnastycznej i
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej" – 123.332 zł,
−
pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Modernizacja systemu grzewczego wraz
z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej przy ul. Kościuszki
49” - 40.000 zł,
− pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wodociągu w miejscowości
Soborzyce z ujęciem wody – II etap” - 20.000 zł
− kredytu w BOŚ S.A. zaciągniętego w 2006 roku w kwocie 240.000 zł
4. Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, występującego deficytu ustala się
na kwotę 1.628.082 zł. Załącznik Nr 5 do budżetu
5. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość
nakładów inwestycyjnych na zadanie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do budżetu
6. Wykaz przewidywanych spłat zobowiązań w kolejnych latach przedstawia załącznik Nr 7
do budżetu
7. Plan dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 8 do budżetu
8. Wydatki związane z zadaniami z Administracji Rządowej zlecone Gminie przedstawia
załącznik Nr 9 do budżetu
9. Wieloletni Program Inwestycyjny przedstawia załącznik Nr 10 do budżetu
10. Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę kwoty długu w latach następnych

§2
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:
Przychody
3.500 zł
Wydatki
3.500 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do budżetu
§3
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.838 zł
Tworzy się rezerwę celową w wysokości 185.000 zł
§4
Upoważnia się Wójta Gminy do przenoszenia wydatków w budżecie gminy pomiędzy
rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem przeniesień między działami.
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§5
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 500.000 zł.
§6
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w
roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa
w roku następnym do kwoty 50.000 zł.
§7
Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu
terytorialnego.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§9
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.
§ 10
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
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