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Uchwała Nr XVII/173/2004

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 10 luty  2004 roku

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), art. 109, 110, 124, 126, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 2003r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu 

uchwala: 

§ 1

1. Ustala się dochody gminy Ogrodzieniec na 2004 rok w wysokości 10 038 310 zł
składające się z:

- dochodów własnych 5 909 205 zł
- subwencji  ogólnej 3 771 469 zł
z tego:

- część oświatowa 3 432 681 zł
- część wyrównawcza 338 788 zł

z tego:
- kwota podstawowa 243 191 zł
- kwota uzupełniająca 95 597 zł

- dotacji celowych 357 636 zł
( zgodnie z załącznikiem Nr 1)

2. Ustala się wydatki budżetu  gminy w wysokości 14 635 238 zł
z tego:

- wydatki bieżące 10 105 769 zł
w tym:

wynagrodzenia i pochodne 6 220 188 zł
dotacje 908 000 zł

- wydatki majątkowe 4 529 469 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

3. Wprowadza się w rozchodach spłatę 4 rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na modernizację
kotłowni w Szkole Nr 1 w Ogrodzieńcu 57 221 zł

4. Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się w przychodach zaciągnięcie pożyczki 

długoterminowej  w kwocie 4 611 329 zł, 

oraz zaangażowanie nadwyżki (wolnych środków)  w kwocie 42 820 zł.
5. Tworzy się rezerwę ogólną 30 000 zł
6. Wyodrębnia się w budżecie dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach otrzymanych 

dotacji celowych
- dotacje 357 636 zł
- wydatki 357 636 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4)

7. Wprowadza się dochody z tytułu opłat  pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 110 000 zł
oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  i rozwiązywania  problemów 
alkoholowych  kwocie 110 000 zł
(załącznik Nr 5).

8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego ( zgodnie z załącznikiem Nr 6).
9. Ustala się plan przychodów wydatków środków specjalnych 

(zgodnie z załącznikiem Nr 7).



2

10. Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy (zgodnie z załącznikiem Nr 8).
11. Ustala się plan przychodów wydatków Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej

(zgodnie z załącznikiem Nr 9).
12. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy  inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec  do:
a) przenoszeń wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu
b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż

bank wykonujący obsługę budżetu
c) zaciągania zobowiązań do wysokości ustalonych wydatków w niniejszej uchwale
d) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu 

budżetowego do kwoty 500 000 zł. 

§ 3

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki 

stanowią zmniejszenie wydatków,
- wpływy z tytułu zwrotów wydatków, jeżeli zwrot następuje po upływie roku budżetowego, w którym 

wydatku dokonano stanowią dochody tego roku. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Mikoda


