
Uchwała Nr IV – 30/03
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia  04 lutego 2003 roku

w sprawie :   budżetu Gminy Baborów na 2003 rok.

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. „d”,  pkt.10 i art. 61 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 
62 poz.558, Nr 113 poz.984)  
 art.109, art.110, art.116, art.118 ust.1, art.124, art.128 ust.  2 pkt.1 i 2,  art.134 ust.2  ustawy z dnia 26 
listopada 1998r. o finansach publicznych – (Dz.U.Nr 155 poz.1014;  z 1999r. Nr 38 poz.360,  Nr 49 
poz.485,  Nr 70 poz. 778,  Nr 110 poz.1255;  z 2000r. Nr 6 poz.69,  Nr 12 poz.136,  Nr 48 poz.550,  Nr 95 
poz. 1041, Nr 119 poz.1251,  Nr 122 poz.1315;  z 2001r. Nr 45 poz.497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 
98 poz.1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz.1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz.1623, Nr 156 poz.1300; z 
2002r. Nr 41 poz.363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984);
§ 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i 
terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu 
terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań – (Dz.U. Nr 100 poz.1077; z 2002r. Nr 12 
poz.113) 
art. 402 ust.4, art..406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U Nr 62 poz. 627, 
Nr 115 poz.1229; z 2002r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz.984)
art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych ( Dz. U. Nr 62 poz.718, zm. Dz.U.Nr 46 poz. 499)
 Rada Miejska w Baborowie      u c h w a l a    co następuje :

§ 1

Uchwala się budżet gminy Baborów na 2003 rok

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 10.228.922zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2   

w tym :
1. dochody własne 6.145.195 zł
    w tym : opłaty za wydawanie zezwoleń na
                 sprzedaż napojów alkoholowych 75.000 zł
2. subwencje ogólne 3.357.240 zł
3. Dotacje celowe na bieżące zadania własne 15.161 zł
4. Dotacje celowe na zlecone zadania 
    inwestycyjne 20.000 zł
5. Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu  
    administracji rządowej 691.326 zł

             zgodnie z załącznikiem Nr 5

                                                                   §  3
Ustala się plan wydatków w kwocie 10.483.922 zł

             zgodnie z załącznikiem Nr 3
w tym :
1. wydatki związane z realizacją zadań
    inwestycyjnych i  programu wieloletniego 183.500 zł
   przy finansowaniu z : -  dochodów własnych i dotacji 98.500 zł
                                     - GFOŚ                                       85.000 zł

      zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 11



2. wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu
    administracji rządowej 688.102 zł
3. wydatki bieżące na zadania realizowane na 
    podstawie porozumień 3.224 zł

        zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 5

3. pozostałe dotacje 103.800 zł
        zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 7

4. rezerwa  : w tym : 286.000 zł
   - rezerwa ogólna na wydatki bieżące 78.000 zł
  - rezerwa ogólna na wydatki majątkowe 10.000 zł
  - rezerwa celowa na wydatki bieżące 198.000 zł
    z czego : - na wynagrodzenia i pochodne 188.000 zł
                  - usuwanie klęsk żywiołowych      10.000 zł

5. wydatki  na realizację programu profilaktyki
    i rozwiązywania problemów alkoholowych 75.000 zł

6. pozostałe wydatki bieżące 9.229.296 zł
             zgodnie z załącznikiem Nr 3

§  4

1. Źródłem sfinansowania deficytu wynoszącego 255.000 zł będą  kredyty długoterminowe.
    2. Ustala się plan przychodów w kwocie,  w tym : 1.070.000 zł
       1)  kredyty / pożyczki  długoterminowe 900.000 zł

       2)  wolne środki za 2002r. 170.000 zł
               zgodnie z załącznikiem Nr 4

§  5

 Ustala się plan rozchodów na spłatę zobowiązań
    długoterminowych w kwocie 815.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

                                                                      §  6

Ustala się plan środków specjalnych :
1. przychody 164.960
2. wydatki 164.960

zgodnie z załącznikiem Nr 8
                                                                      §  7

Ustala się plan funduszy celowych - GFOŚ
1. przychody 85.000 zł
2. wydatki 85.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9
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§  8

 Ustala się maksymalną wysokość pożyczek – kredytów krótkoterminowych  zaciąganych 
przez  Burmistrza Gminy w roku budżetowym w  wybranym przez siebie banku 
do kwoty                                                                                                                200.000 zł

§ 9

Maksymalna wysokość sumy, do której Burmistrz Gminy może samodzielnie zaciągać 
zobowiązania nie może przekroczyć                                                                     300.000 zł
    

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza  Gminy do :
1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień

planu wydatków między działami.
 
     2) przekazania swoich uprawnień dla Kierowników Gminnych Jednostek 
         Organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków  polegających 
         na przeniesieniu planu wydatków między  rozdziałami  w obrębie jednego  
         działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz 
         wydatków majątkowych.
  
    3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§  11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§  12

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

§  13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  01 stycznia 2003 roku.
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