UCHWAŁA NR XXV/111/2004
RADY GMINY CISEK
z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia bud etu Gminy Cisek na 2005 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. oraz z 2002r. Nr 23 poz.220 , Nr 62
poz.558 , Nr 113 , poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz.1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203) oraz art.109 , art. 110,
art. 116, art.117, art.124 ust 1,2 , 3 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. 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. Nr 19, poz. 177, Nr 93,
poz 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 209, poz.2132 ).
Rada Gminy Cisek uchwala co nast puje:

§ 1.
Uchwala si bud et Gminy Cisek na rok bud etowy 2005.

§ 2.
Ustala si dochody bud etu w wysoko ci
w tym: - dotacje na zadania zlecone
- dochody z tytułu wydania zezwole na
sprzeda alkoholu
zgodnie z zał cznikiem Nr 1

-

8.455.036 zł
547.254 zł

-

80.000 zł

-

8.475.700 zł

-

80.000 zł

-

547.254 zł

-

240.000 zł

§ 3.
Ustala si wydatki bud etu w wysoko ci
w tym: - wydatki na realizacj zada okre lonych
w programie profilaktyki i rozwi zywania
problemów alkoholowych
zgodnie z zał cznikiem Nr 2
- wydatki na zadania zlecone
zgodnie z zał cznikiem Nr 2 i 3
- wydatki na dotacje udzielane z bud etu
zgodnie z zał cznikiem Nr 7

§ 4.
Ustala si plan rozchodów bud etu w wysoko ci
Zgodnie z zał cznikiem Nr 4
Rozchody finansowane b d z dochodów własnych Gminy.

-

449.336 zł

§ 5.
Ustala si przychód bud etu poprzez zaci gni cie kredytu
bankowego w wysoko ci
w tym: - budowa i remonty dróg gminnych
- budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Łanach
- zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku
- remont i modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Łanach
Deficyt bud etowy w kwocie 20.664 zł b dzie finansowany z kredytu

470.000 zł
300.000 zł
30.000 zł
70.000 zł
70.000 zł

§ 6.
Plan nakładów na inwestycje stanowi zał cznik Nr 5 i 6

§ 7.
Ustala si plan przychodów oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Gospodarki Wodnej w wysoko ci:
- Przychody
- Wydatki
w tym: zadanie inwestycyjne /budowa kanalizacji sanitarnej
we wsi Kobylice
Zgodnie z zał cznikiem Nr 8.

rodowiska i
95.000 zł
95.000 zł
80.000 zł

§ 8.
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) Do lokowania wolnych rodków bud etowych na rachunkach w bankach nie
wykonuj cych bankowej obsługi gminy.

§ 9.
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Cisek.

§ 10.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc od 1-go stycznia 2005 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz cy
Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz

