
Uchwała  nr III/14/2006
Rady  Gminy  w  Chełmie  Śląskim

z  dnia  29 grudnia 2006r.

w   sprawie    budżetu   gminy   na   2007 rok.

Na  podstawie  art.  18  ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy  z  dnia  8 
marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym (jedn. tekst Dz. U.  z 2001r.  nr 142, poz. 
1591  ze zm.) oraz artykułów  165, 184, 188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy  z  dnia  30 
czerwca 2005r.  o  finansach  publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104  ze zm.) – Rada 
Gminy  w  Chełmie  Śląskim  

u c h w a l a,  co  następuje;

§ 1.
1.Ustala się  dochody  budżetu  gminy  w  wysokości  19.250.968,- zł., zgodnie 
z  załącznikami od  nr 1do nr  5.
2.Dochody  budżetu  gminy  wymienione w ust. 1  obejmują:

1) dochody  samorządowe w kwocie 18.339.926,- zł. zgodnie z załącznikiem 
nr 3,w tym: dochody z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych w  wysokości 70.000,- zł.,
2)  dotacje  celowe na realizację  zadań  z   zakresu administracji   rządowej 
zleconych gminie ustawami  w  kwocie 884.137,- zł., zgodnie  z załącznikiem 
nr 4  do  uchwały,
3)  dotacje  celowe  na  realizację   zadań    z   zakresu   administracji 
samorządowej  (powiat)  w  kwocie 26.905,- zł., zgodnie  z  załącznikiem nr 5 
do  uchwały.

§ 2.
1. Ustala  się  wydatki  budżetu  gminy  w  wysokości  21.240.485,- zł., zgodnie 
z  załącznikami  nr 1,4,5,6,7, i 8.
2. Wydatki  budżetu  gminy  wymienione  w  ust. 1  obejmują:

1) wydatki  samorządowe w kwocie 20.329.443,- zł., zgodnie z załącznikiem 
nr 7  do  uchwały w tym:

a)wydatki  bieżące  w  kwocie  13.968.423,- zł. z tego:
-  wynagrodzenia   i   wydatki   pochodne  wynagrodzeń   w   kwocie 
6.412.317,- zł.
- wydatki na obsługę długu w wysokości 132.232,- zł.
- wydatki  na  realizacje  zadań  określonych  w  programie  profilaktyki i 
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  w  kwocie  60.000,- zł. 
t- dotacje  dla  jednostek  organizacyjnych  gminy  w  kwocie  289.669,- 
zł.



w  tym:
Gminna  Biblioteka  Publiczna      – 130.000,- zł.
Gminna  Świetlica Środowiskowa – 156.669,- zł.
oraz  dla  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w  kwocie  3.000,- zł.

a)wydatki  majątkowe w  kwocie  6.361.020,- zł., 
w tym:

-  dotacja  na  zakup  aparatury  medycznej  8.420,-  zł.   zgodnie   z 
załącznikiem nr 8  do  uchwały.

1) wydatki  z  zakresu  administracji  rządowej  zlecone  gminie  ustawami  w 
kwocie 884.137,- zł.,  zgodnie  z  załącznikiem nr 5  do  uchwały,
2)  wydatki   z   zakresu   administracji   samorządowej  (powiat)  w   kwocie 
26.905,- zł., zgodnie  z  załącznikiem nr 7  do  uchwały.

§ 3.
1.  Źródłem pokrycia  deficytu budżetu gminy w wysokości 1.989.517,- zł. są:
a) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości  1.761.266,- 
zł.,
b) pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 228.251,- zł.
2.  Określa  się  wartość  rozchodów  związanych  ze  spłatą  rat   kapitałowych 
zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW  w wysokości 1.136.992,- zł., która  zostanie 
pokryta  nadwyżką budżetową z lat poprzednich, zgodnie z załącznikiem nr 9 do 
uchwały.

§ 4.
Tworzy  się   rezerwę ogólną  w  budżecie  gminy  na  2007 rok w  wysokości 
201.280,- zł.

§ 5.
Ustala się:
1) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków  funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zgodnie z załącznikiem 
nr 10  do uchwały,
2)wydatki  na  realizację  wieloletniego  programu  inwestycyjnego,  zgodnie  z 
załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 6.
Ustala   się   plan   przychodów   i   wydatków   Gminnego   Funduszu   Ochrony 
Środowiska   i  Gospodarki  Wodnej, zamykający  się  kwotą  351.989,- zł., zgodnie z 
załącznikiem  nr 14  do  uchwały.



§ 7.
1.Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do:

1)dokonywania  zmian  w planie wydatków  budżetu gminy w ramach danego 
działu klasyfikacji budżetowej,
2)lokowania  wolnych środków  budżetowych  w innych bankach  niż bank 
prowadzący  obsługę  budżetu,
3) zaciągania zobowiązań:

a)  na  finansowanie  wydatków na wieloletnie  programy inwestycyjne  do 
wysokości określonych w załączniku nr 11, 
b) z tytułu umów, których realizacja w  roku następnym jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku 
na łączną kwotę 600.000,- zł.,

2)zaciągania kredytów i  pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,- zł.

2. Postanawia się, że uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty 
wydatków:

1)  dokonane  w  tym  samym  roku  budżetowym  przyjmowane  są  na  konto 
wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2)  dokonane  w  poprzednim  roku  budżetowym  przyjmowane  są  na  konto 
dochodów i stanowią dochody budżetu gminy.

§ 8.
Załącza się:

1)  prognozę  długu  gminy  na  lata  2007-2010  stanowiącą  załącznik  nr  12  do 
uchwały,
2)  prognozowane  spłaty  zobowiązań  na  2007  rok  i  lata  następne,  zgodnie  z 
załącznikiem 13 do uchwały.

§ 9.
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

§ 10.
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  1  stycznia  2007 roku  i  podlega  ogłoszeniu 
w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego. 

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Madeja


