U C H W A Ł A Nr IV/XLI/246/05
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 litera d ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142
poz.1591 z pózn.zm), art.124, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm. ) oraz art.40a ustawy z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
późn.zm) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dochody budżetu gminy w wysokości :
z tego:
1) dochody z podatków i opłat ...................................
w tym:
-dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych...........................................
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa......................................................................
3)dochody z majątku gminy.......................................
4) pozostałe dochody własne ....................................
5) dotacje celowe na zadania zlecone............................
6) dotacje celowe na zadania własne......................... .
7) środki na dofinansowanie własnych zadań gmin
pozyskanych z innych źródeł.................................
8 ) subwencja ogólna ....................................................
w tym:
- część oświatowa………..
3.788.466 zł.
- część wyrównawcza ………. 943.327 zł.
z tego:
- część podstawowa …………. 543.138 zł.

13.774.600 zł.
3.326.173 zł.
95.000 zł.
2.883.488 zł.
311.911 zł.
193.000 zł.
2.124.235 zł.
109.000 zł.
x zł.
4.731.793 zł.
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- część uzupełniająca…………. 400.189 zł.
2. Podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
3.Wydatki budżetu gminy w wysokości .....................
12.779.681 zł.
w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ........
5.767.015 zł.
- dofinansowanie OKSiR .....................................
415.000 zł.
- wydatki majątkowe ..............................................
1.458.081 zł.
- wydatki na obsługę długu....................................
147.349 zł.
- wydatki na realizację zadań programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.............
95.000 zł.
4.Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 2.
Inwestycje roczne do realizacji w całości 2006r. zawiera załącznik
Nr 3 do uchwały na kwotę 60.000 zł.
§ 3.
1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie
w wysokości 2.124.235 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na
finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik Nr 4 do
uchwały.
§ 4.
1.Przyjmuje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
- przychody w wysokości 9.000 zł.
- wydatki w wysokości
13.500 zł.
2.Podział kwot w/w funduszu zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.
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§ 5.
Limit wydatków na „Wieloletnie Programy Inwestycyjne” gminy Wisznia
Mała zawiera załącznik Nr 6 do uchwały na kwotę 1.398.081 zł.
§ 6.
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 994.919 zł przeznacza się
na spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku
budżetowym, przy kontrasygnacie skarbnika gminy.
2. Przychody i rozchody budżetowe w tym związane ze spłatą rat pożyczek
i kredytów zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.
3. Prognozę kwoty długu zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.
1.

§ 7.
Rezerwa budżetowa ogółem wynosi 12.780 zł.
w tym:
- ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane
w wysokości 0,1 % planowanych wydatków budżetu gminy tj. 12.780 zł.
§ 8.
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów
krótkoterminowych w wysokości 800.000 zł. zaciąganych przez
Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu
budżetu gminy.
2. Określa się wysokość zobowiązań w kwocie 800.000 zł, które
może samodzielnie zaciągać Wójt Gminy.
§ 9.
Dotacje podmiotowe dla OKSiR Wisznia Mała w wysokości 415.000 zł.
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§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych
do wysokości 800.000 zł.
2. Dokonania spłat przypadających w roku budżetowym rat kredytów
i pożyczek w kwocie 994.919 zł.
3. Dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu
wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
klasyfikacji budżetowej.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2005r. z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Wisznia Mała.

