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w sprawie: bud¿etu gminy Gaæ na rok 2004

Dzia³aj¹c 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 samorz¹dzie gminnym (Dz.D.nr142, poz.591 z 2001 roku z póŸniejszymi zmianami), art.109 ust.1,
art. 122,124,128 ust 2 pkt 1i2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 fmansach publicznych (Dz.D.Nr 15 ,poz.l48 z
2003 roku tekst jednolity z póŸniejszymi zmianami) Rada Gminy w Gaci

uchwala co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê dochody bud¿etu Gminy na 2004 rok zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y w
wysokoœci 5.889.446 z³, w tym:

1.

dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zleconych Gminie ustawami
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y w wysokoœci 237.537 z³.

2.
Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy na 2004 rok zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y w
wysokoœci 6.523.211 z³, w tym:
wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zleconych Gminie ustawami
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y w wysokoœci 237.537 z³.

Ustala siê deficyt bud¿etu w wysokoœci 633.765 z³.

Ustala siê sp³atê rat kredytów i po¿yczek w wysokoœci 522.434 z³.

•ród³em sfinansowania wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach w wysokoœci
1.156.199z³, w tym deficytu bud¿etu w wysokoœci 633.765 z³, ustala siê kredyt bankowy w wysokoœci
875.000 z³ oraz wolne œrodki w wysokoœci 281.199 z³.

Przychody zwi¹zane z finansowaniem wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach w
wysokoœci 1.156.199 z³, w tym deficytu w wysokoœci 633.765 z³ oraz rozchody zwi¹zane ze sp³at¹
kredytów i po¿yczek okreœla za³¹cznik m 4 do niniejszej uchwa³y.

6.

Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoœci 10.000 z³1.

1. Ustala siê dotacje dla instytucji kultury w wysokoœci 128.501 z³, w tym:

Gminny Oœrodek Kultury

Biblioteka

Przedszkole Niepubliczne Sióstr S³u¿ebniczek NMP w Gaci

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna

UCHWALA Nr 64/XI/2004
RADY GMINY W GACI
z dnia 23 lutego 2004 roku

§2

§ 3

33.000 z³

4.626 z³



Okreœla siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych na kwotê 29.031 z³ i
wydatki na zadania wynikaj¹ce z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi na
2004 rok na kwotê 29.031 z³.

Ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ kredytów i po¿yczek zaci¹ganychh przez Wójta Gminy
bud¿etowym na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etu Gminy na kwotê 200.000

Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymI w wyS(
budowê drogi we wsi Wolica ( dzia³ 600 rozdzia³ 60016)

§ 8

W dziale 80 l - Oœwiata i wychowanie wyodrêbnia siê wydatki na doskonalenie zaw
wysokoœci 1% planowanych rocznych œrodków na wynagrodzenia w kwocie 16.278 z³
W dziale 801 - Oœwiata i wychowanie

Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków w ramach dzia³ów
klasyfIkacji bud¿etowej, z wyj¹tkiem dokonywania zmian w wysokoœci wydatków maj¹tkowych.

1.

Upowa¿nia siê Wójta Gminy do przekazania upowa¿nieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych
wydatków w ramach dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej jednostkom organizacyjnym Gminy, z wyj¹tkiem
dokonywania zmian w wysokoœci wydatków na wynagrodzenia.

2.

Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania d³ugu zwi¹zanego z fmansowaniem wydatków nie
maj¹cych pokrycia w planowanych dochodach w wysokoœci 1.156.199z³ i sp³at rat kredytów i po¿yczek
w wysokoœci 522.434 z³

3.

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.

Nadzór nad wykonaniem uchwa³y powierza siê Komisjom: Rewizyjnej i Bud¿etowej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia l stycznia 2004 roku , podlega
og³oszeniu i opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4

§5

§6

w roku
z³.

§7

inwestycyjnymi w wysokoœci 646.909 z³ na

nauczycieli wwyodrêbnia siê wydatki na doskonalenie zawodowe
- - - - - - -- -

§9

§ 10

§11

§ 12
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DOCHODY BUD¯ETOWE GMINY GAÆ NA ROK 2004

Za³¹cznik nr l do Uchwa³y Nr 64/XI/2004
Rady Gminy Gaæ z dnia 23 lutego 2004 roku





Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y nr 641XI12004
Rady Gminy Gac z dnia 23 lutego 2004 roku

WYDATKI BUD¯ETOWE GMINY GAÆ NA ROK 2004
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DOCHODY

10

Za³¹cznik nr 3 do Uchwa³y Nr 64/XI/2004
Rady Gminy Gac z dnia 23 lutego 2004 roku



WYDATKI

Dzia³ Wyszczegóinienie Kwota w z³
Rozdzia³

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA . 38.000

75011 Urzêdy wojewódzkie 38.000
AJ wydatki bie¿¹ce' 38.000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

751 URZÊDY NACZELNYCH ORGANOW W£ADZY 1.137
P ANSTWOEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
S¥DOWNICTWA ,

75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 1.137
AJ wydatki bie¿¹ce 1.137

.

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA 10.000

75414 Obrona cywilna 10.000
B/ wydatki majatkowe 10.000
- zakup komputera

823 OPIEKA SPO£ECZNA 188.400

85213 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre 4.300
œwiadczenia z pomocy spo³ecznej
AJ wydatki bie¿¹ce . 4.300

85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 126.200
AJ wydatki bie¿¹ce 126.200

85216 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 2.300
AJ wydatki bie¿¹ce 2.300

85219 Oœrodki pomocy spo³ecznej 55.600
AJ wydatki bie¿¹ce 55.600
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

Razem: 237.537
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PRZYCHODY ZWI¥ZANE Z FINANSOWANIEM WYDATKÓW NIE MAJ¥CYCH
POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH ORAZ ROZCHODY ZWI¥ZANE ZE

SP£AT¥ RAT PO¯YCZEK I KREDYTÓW

Paragraf Wyszczególnienie Kwota (w z³)

992 Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów 522.434
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Za³¹cmik nr 4 do Uchwa³y Nr 6400/2004
Rady Gminy Gaæ z dnia 23 lutego 2004 roku

PRZYCHODY

ROZCHODY
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PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSW OCHRONY ŒRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004

L STAN ŒRODKÓW NA POCZ¥TEK ROKU

II. PRZYCHODY

w tym:
- przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

III. OGÓ£EM ŒRODKI DYSPOZYCYJNE

IV. WYDATKI
w tym:

wykop rowów
zakup przepustów;
prowizja bankowa

V. Stan œrodków obrotowych na koniec roku
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Za³¹cznik nr 5 do Uchwa³y Nr 64IXI/2004
Rady Gminy Gaæ z dnia 23 lutego 2004 roku

4.800 z³

5.500 z³

.5.500 z³

10.300 z³

10 .200z1

9.000 z³
1.100 z³

100 z³
IW i urz¹dzeñ drenarskich

100 z³
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