
U c h w a ł a Nr 99/XII/04 

Rady Miejskiej w Chorzelach 

z dnia 28 stycznia 2004 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. 
  

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 

tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 122 

i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 

2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

  

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 16.235.193 zł, zgodnie z 

załącznikiem Nr 1. 

  

2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują: 

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

ustawami w wysokości 941.082 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a, 

dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacja zadań powierzonych 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego w wysokości 15.708 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b, dochody ustalone w ust. 

1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 

wysokości 95.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c. 

  

§ 2 

  

1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 15.158.287 zł, zgodnie z 

załącznikiem Nr 2. 

  

2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują: 

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

ustawami w wysokości 941.082 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a, 



b) wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacja zadań powierzonych 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między  

 jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.708 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b, 

c) wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w wysokości 95.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c. wydatki 

ustalone w ust.1 obejmują wydatki na realizację wspólnych zadań realizowanych w drodze 

porozumień i umów między jednostkami samorządowymi w wysokości 49.016 zł, zgodnie z 

załącznikiem Nr 2d. 

  

§ 3 

  

Z dochodów budżetu w wysokości 1.076.906 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przeznacza się 

na: 

- spłatę kredytów w wysokości 814.606 zł, 

- spłatę pożyczek w wysokości 262.300 zł. 

  

§ 4 

  

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 r. w wysokości 2.548.543 zł, 

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 6.263.070 

zł  z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem 

Nr 4. 

  

§ 5 

  

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 5. 

  

§ 6 

  

Tworzy się rezerwy: 

ogólną w wysokości 10.000 zł. 

celową w wysokości 20.000 zł na remonty szkól, wyposażenie klas zerowych. 

  



§ 7 

  

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 

wynoszące łącznie 110.115 zł. Zakres i kwoty udzielonych dotacji określa załącznik Nr 6. 

  

§ 8 

  

Ustala się dotację celową dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 

wynoszącą 65.000 zł na zakup ciągnika zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

  

§ 9 

  

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

  

§ 10 

  

Ustala się plan przychodów i wydatków: 

- zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 

- środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

  

§ 11 

  

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

według klasyfikacji ustalonej w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały. 

  

§ 12 

  

Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w wysokości 35.100 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 103.000 zł. 

Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 12 . 

  

§ 13 

  



Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 

300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu. 

  

§ 14 

  

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia pożyczek, poręczeń i gwarancji w 

roku budżetowym łącznie do wysokości 60.000 zł. 

  

§ 15 

  

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 

1.dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami. 

  

§ 16 

  

Określa się wysokość sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 

na kwotę 70.000 zł. 

  

§ 17 

  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

  

§ 18 

  

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 


