UCHWAŁA NR VIII/63/05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2005.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz.1568, z 2004 Dz.U. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z
2005 r. Dz.U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 110, art.122, art.124 ust.1 pkt 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96,
poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Dz.U. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890,
Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115,poz.1229, z 2002 r. Dz.U. Nr 74,
poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz.1957, z 2003 r. Dz.U. Nr 46, poz.
392, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865,
Nr 217, poz.2124, z 2004 r. Dz.U. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz.631, Nr 92,
poz.880, Nr 96, poz.959) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie gminy Chodzież uchwalonym w dniu 30 grudnia 2004 r. uchwałą nr
VII/58/04 Rady Gminy w Chodzieży, zmienionym uchwałą Rady Gminy w Chodzieży z dnia
25 lutego 2005 r. nr I/10/2005, uchwałą Rady Gminy z dnia 30 marca 2005 r. nr II/16/2005 r.,
uchwałą Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2005 r. nr V/32/2005, uchwałą Rady Gminy w
Chodzieży z dnia 28 września nr VI/45/05, uchwałą Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29
listopada 2005 r. nr VII/56/05 oraz zarządzeniem Wójta Gminy Chodzież z dnia 29 czerwca
2005 r. nr 87/2005 wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 5 626 zł ( zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały) i ustala się dochody po zmianie na kwotę 9 574 690 zł,
2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 712 075 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały) i ustala się wydatki po zmianie na kwotę 9 354 606 zł,
3) zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 1 583 099 zł (zgodnie z
załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały)
4) zmienia się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zmniejszając wydatki
do kwoty 7 155 851 zł
§2
1. Ustala się dochody budżetu gminy Chodzież w wysokości
9 574 690 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1)
z tego:
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 718 820 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin w wysokości
200 515 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień
9 432 zł
• dotacje z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących gmin
172 245 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Chodzież w wysokości
(zgodnie z załącznikiem nr 2)
z tego:
• wydatki bieżące
w tym:
* wynagrodzenia
* pochodne od wynagrodzeń
* wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek)
* rezerwa ogólna
* dotacje celowe przekazane miastu Chodzież na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
* wydatki na pomoc finansową między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
* dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
• wydatki na finansowanie inwestycji
w tym:
* dotacja celowa dla powiatu na rozbudowę szkoły
w Ratajach
* wydatki na pomoc finansową dla powiatu na
zakup samochodu dla policji

9 354 606 zł
- 7 781 086 zł
- 2 742 945 zł
- 564 074 zł
74 339 zł
50 000 zł
-

50 220 zł

-

8 722 zł

-

52 050 zł
– 1 573 520 zł

-

216 633 zł

-

4 000 zł

§3
Ustala się na rok 2005 nadwyżkę budżetu gminy w kwocie
którą przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów bankowych
zgodnie z załącznikiem nr 5.

220 084 zł

§4
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem
środków na poszczególne programy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§5

1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie
57 100 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie
65
119 zł
jako odrębne postanowienie paragrafowe.
§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2005
roku.

