
UCHWAŁA  Nr 26/IV/2003
RADY GMINY W GACI
z dnia 20 marca 2003 roku

w sprawie: budżetu gminy Gać na rok 2003 .

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.”d”,lit.”i”,pkt 10 i art. 51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.nr142,  poz.591 z  2001 roku z  późniejszymi  zmianami),  art.109  ust.1, 
art.122,128 ust 2 pkt 1i2 ustawy z dnia 26 listopada 1998  finansach publicznych (Dz.U.Nr 15 ,poz.148 z 2003 
roku tekst jednolity) Rada Gminy w Gaci

uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej  uchwały w 
wysokości  7.250.016 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zleconych Gminie ustawami 
zgodnie z  załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości  369.565 zł.

2. Ustala  się  wydatki  budżetu Gminy na 2003 rok  zgodnie  z  załącznikiem nr 2 do niniejszej  uchwały w 
wysokości  8.881.882 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 369.565 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości     1.631.866 zł.

4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości   308.600 zł.

5. Źródłem  sfinansowania  wydatków  nie  znajdujących  pokrycia  w  planowanych  dochodach  w wysokości 
1.940.466zł , w tym deficytu budżetu w wysokości 1.631.866 zł,  ustala się kredyt bankowy  w wysokości  
1.319.174 zł oraz wolne środki w wysokości  621.292 zł.

6. Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 
wysokości  1.940.466 zł, w tym deficytu  w wysokości  1.631.866 zł   oraz rozchody związane ze spłatą 
kredytów i pożyczek określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł

§ 3

 
1.   Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości  146.248 zł, w tym:
   
      Gminny Ośrodek Kultury                     71.409 zł

      Biblioteka                                              74.839zł

2. Ustala się dotacje z budżetu Gminy  na realizację zadań własnych Gminy przez inne podmioty w wysokości  
34.626  zł, w tym:

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Gaci             30.000 zł

Ochotnicza Straż Pożarna                                                                      4.626 zł



§  4

Ustala się przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  w wysokości:

                  Przychody                         4.556 zł

                 Rozchody                           5.900 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 24.751 zł i  
wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 
2003 rok na kwotę 24.751 zł. 

§ 6

Ustala  się  maksymalną  wysokość  kredytów  i  pożyczek  zaciągniętych  przez  Wójta  Gminy  w  roku 
budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy na kwotę 700.000   zł.

§ 7

1. Upoważnia się Wójta Gminy do  dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów 
klasyfikacji  budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do  przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych 
wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom organizacyjnym Gminy.

3. Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do  zaciągania  długu  związanego  z  finansowaniem  wydatków  nie 
mających  pokrycia  w  planowanych  dochodach  w  wysokości  1.319.174  zł  i  spłat  rat  kredytów  i 
pożyczek w wysokości 308.600 zł

§ 8

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 9

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej.

§ 10

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia z  mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku ,  podlega 
ogłoszeniu i  opublikowaniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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