
UCHWAŁA Nr VI/25/07 

Rady Gminy Cegłów 

z dnia 22 marca 2007 r. 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, e, i, 10  ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. 
z późn. zm.) oraz art. 165, 166 ust. 1 i 2, 173 ust. 1, 184 ust. 1,2,3  i 188 ust. 2  
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 
2104 z 2005 r. z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 r.) Rada Gminy uchwala,  

co następuje: 

 
§ 1. 

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007, zgodnie z załącznikiem 
nr 1, ogółem na kwotę                                                                      11.514.500 zł 
w tym:  
a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 

 zlecone gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a, 
 w wysokości                                                                                 1.769.329 zł 
 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007, zgodnie z załącznikiem 
nr 2, ogółem na kwotę                                                                      11.072.000 zł 
w tym: 
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem 
nr 2 a, w wysokości                                                                      1.769.329 zł 

b) wydatki na zadania powierzone w drodze porozumień (umów) 
 zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie 
 z załącznikiem nr 2b, w wysokości                                                  14.360 zł 
 

§ 2 
Nadwyżkę budżetu, stanowi różnica między dochodami a wydatkami,  wynosząca 
kwotę 442.500 zł. 

§ 3 
1. Określa się: 

a) przychody budżetu gminy na kwotę  200.000 zł, 
b) rozchody  budżetu  gminy na kwotę  642.500 zł związane ze spłatą  

otrzymanych  pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3. 
2. Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. i lata następne stanowi  

załącznik nr 4. 
§ 4 

 



 2 

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 47.700 zł do dyspozycji Wójta Gminy, która 
zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie 
wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finan-
sach publicznych.  
 

§ 5 
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 w wysokości  1.966.450 zł oraz wy-
datki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2008 - 2009 zgod-
nie z załącznikiem nr 5. 
 

§ 6 
Określa się plany przychodów i rozchodów zakładów budżetowych  zgodnie z za-
łącznikiem nr 6. 
 

§ 7 
1. W planie wydatków budżetu określa się – zgodnie z załącznikiem nr 7 – kwoty 

i zakres dotacji dla samorządowych instytucji kultury 
2. Zmiana wielkości dotacji określonych w załączniku nr 7 następuje w drodze 

uchwały Rady Gminy. 
 

§ 8 
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, zawarty w załączniku nr 8. 
 

§ 9 
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych w wysokości  55.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określo-
nych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wy-
sokości 55.000 zł. 

 
§ 10 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydat-

ków między działami oraz polegających na zwiększaniu wydatków na wy-
nagrodzenia osobowe i wydatków na inwestycje; 

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do 
dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyjątkiem zwiększeń 
wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych. 

2. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień,o 
których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2,  Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy w ra-
mach: 
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r, której 

przedstawienie przewiduje art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych; 
b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy przedkładanego w myśl 

art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 
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§ 11 
 
1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i po-

życzek  na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budże-
tu gminy. 

2. Suma zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w ust. 1,  nie może przekro-
czyć kwoty 1.200.000 zł. 

3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki  z przeznaczeniem na cel określony w ust. 1, 
podlegają spłacie w roku budżetowym. 

 
§ 12 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wie-

loletnie programy inwestycyjne realizowane w latach i kwotach określonych 
w załączniku nr 5 do uchwały, 

2) zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000 zł z tytułu umów, których realiza-
cja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku. 

 
§ 13 

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy. 
 

§ 14 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 15 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w trybie obowiązujących przepisów. 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
         (-)mgr Marek Walecki 


