UCHWAŁA NR IV/14 /2006
RADY GMINY CISEK
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia bud etu Gminy Cisek na 2007 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „ i” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142 poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 249,poz.2104
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 )
Rada Gminy Cisek uchwala, co nast puje:
§1
Bud et Gminy Cisek na okres roku kalendarzowego 2007.
§2
Dochody bud etu gminy w wysoko ci :
(zgodnie z zał cznikiem Nr 1)

10 434 507,00 zł
§3

1. Wydatki bud etu gminy w wysoko ci :
zgodnie z zał cznikiem nr 2.
w tym:

10 841 995,00 zł

a) wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. , zgodnie z zał cznikiem nr 7.
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków pochodz cych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójno ci w wysoko ci , według zał cznika nr 11.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2008 ,
zgodnie z zał cznikiem nr 8.
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§4
1. Deficyt bud etu gminy w wysoko ci : 407 488,00 zł , który zostanie sfinansowany
przychodami pochodz cymi z zaci gni tych kredytów bankowych.
2. Przychody bud etu w wysoko ci : 920 000,00 zł.
Przychód stanowi b d zaci gni te kredyty bankowe w 2007 r.
( zał cznik nr 4 i 6 ) )
3. Rozchody bud etu w wysoko ci : 512 512,00 zł.
Rozchody stanowi przypadaj ce do spłaty w roku 2007 raty kredytów bankowych , które
zostan sfinansowane z dochodów własnych gminy.
( zał cznik nr 4 i 5 )
§5
Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada
zleconych odr bnymi ustawami zgodnie z zał cznikiem nr 3.
§6
1.Ustala si dochody w kwocie 77 500,00 zł z tytułu wydawanych zezwole na sprzeda
napojów alkoholowych ( zał cznik nr 1 ), oraz wydatki w kwocie 77 500,00 zł na realizacj
zada okre lonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi zywania problemów
alkoholowych ( zał cznik nr 2 ).
2. Ustala si wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizacj zada okre lonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii ( zał cznik nr 2 ).
§7
Dotacje podmiotowe dla :
1) gminnej instytucji kultury w wysoko ci
2) innych podmiotów w wysoko ci
zgodnie z zał cznikiem nr 9.

- 200 000,00 zł
- 160 000,00 zł

§8
Ustala si plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysoko ci :
1) przychody
2) wydatki
zgodnie z zał cznikiem nr 10

- 76 500,00 zł
- 76 500,00 zł
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§9
Upowa nia si Wójta Gminy do:
.
1) Dokonywania przeniesie planu wydatków mi dzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
wydatków w ramach danego działu z wył czeniem zmian w zakresie wydatków na
wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatków na inwestycje i dotacji z bud etu gminy.
2) Przekazania swoich uprawnie dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie
dokonywania zmian w planie finansowym wydatków mi dzy paragrafami w ramach
rozdziału
z wył czeniem zmian dotycz cych wynagrodze i pochodnych od wynagrodze
oraz wydatków maj tkowych.
3) Zaci gania zobowi za :
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty
realizowane ze rodków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodków zagranicznych,
oraz na zadania wynikaj ce z kontraktów wojewódzkich,
b) z tytułu umów , których realizacja w roku nast pnym( 2008 ) jest niezb dna do
zapewnienia ci gło ci działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku .
§ 10
Upowa nia si Wójta Gminy do lokowania wolnych rodków bud etowych na rachunkach
w bankach nie wykonuj cych bankowej obsługi gminy.

§ 11
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Cisek.
§ 12
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc od 1-go stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urz dowym Województwa Opolskiego, oraz na tablicy ogłosze Urz du Gminy.

Przewodnicz ca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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