UCHWAŁA NR VIII/64/05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodzież na rok 2006.
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) 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, Nr 121, poz.1263, Nr 273,
poz.2703, Nr 281, poz.2784, Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz.202, Nr 62, poz.552, Nr 113, poz.954,
Nr 130, poz.1087, Nr 132, poz.1110 i Nr 163, poz.1362) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Chodzież w wysokości
8 954 100 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 1 529 370 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
149 392 zł
• dotacje z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących gmin
91 780 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
* rezerwa celowa na zadania oświatowe
* dotacje celowe przekazane miastu Chodzież na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
* dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
• wydatki na finansowanie inwestycji (załącznik nr 3)

10 735 764 zł
- 7 601 322 zł
- 2 921 670 zł
- 580 656 zł
- 100 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
-

85 457 zł

-

57 800 zł
– 3 134 442 zł

§ 2. 1. Ustala się dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
odprowadzane do budżetu państwa w wysokości
11 000 zł
2. Ustala się dotacje i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
w wysokości
1 529 370 zł
Punkt 1 i 2 określa załącznik nr 6.
§ 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem
środków na poszczególne programy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. Ustala się na rok 2006 deficyt budżetu gminy w kwocie
który zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem bankowym
zgodnie z załącznikiem nr 5.

1 781 664 zł

§ 5. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w następujących kwotach:
- przychody – 20 000 zł
- wydatki
– 85 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu
Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 7.

1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie
53 550 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania
narkomanii w kwocie
53 550
zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8. Ustala się kwoty dotacji otrzymywanych i przekazywanych z budżetu gminy na
zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych na
pokrycie w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego w kwocie 500 000 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań do wysokości określonej w budżecie.
2. Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami
w ramach działu z wyłączeniem wydatków na inwestycje.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2006
roku.

