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PROJEKT

Uchwała Nr ............
Rady Gminy Krzykosy
z dnia
w sprawie budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D i 10 ustawy zdnia 8 marca 1990 r.

o samorządzLe gminnym (Dz. U. Zf\OI r', Nr 142, poz' I59I zpoźn. zm.) oraz art. 165, 166,

166a, 1'73, I82: I84, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 1 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm') Rada Gminy

uchwala co następuje

$ 1. 1.Ustaia się dochody budżetu na rok f007 w wysokości 12 889 080 zł, zgodnie

\-. z załączntkiem nr 1.

2. Dochody' o któryclr mowa w ust' 1 obejmująw szczególności:

t) doiacje celowe rra realizację zadań zzakresu administracji rządowej i innych

zadai zleconycir ustawami w wysok ości f 211 800 zł zgodnie z załącznlkiem nr 3

$ 2. 1 Ustaia się rqldatki budzetu na rok 2007 rv lvysokości 1B 454 642 zt, zgodnie

zzałączn||ktem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejrnują:
i) wydatki bieiące w w)zsokości 119I2 387.00 zł',w Ęm:

a) dotacje 341 732.00 zt
w tym:
- podmiotowe dla insĘttrcji kultury -326.200,00 zł
. celowe dla powiatu na zadania bieżące reaiizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

II3 992 ,00 zł
b) wydatki rra obsługę długu _ 60'000,00 zł

\.. 
2) wydatki majaJkowe w wvsokośc i 6 542 255,00 zt.

3. Wydatki zwlązane z wieloletnimi programami inwesĘc'vjnymi z wyodrębnieniem

wydatków na finansow anie poszczególnych programów rv latach 2001-?009 zgodnie

z załączn1kiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności, zgodnie zzałącznikiem nr 5.

5. Kwota wvdatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacjązadan z zakresu administracji rządowej i innych
, 

,ia*, zieconych ustawami w w1'sokośc i 2 2-l1 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3:

$ 3. Ustala się dochody z tytrrłu wydawania zezwo|ei na sprzedai napojów alkoholowych

w kwocie 67 000 zł i wydatki narealizacjęzadari określonych w programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 6.7 000 zł.



$ 4. 1. Deficyt budżętu w kwocie 5 565 562 zł' zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4 545 39f Zł
2) zaciaganych pozyczek w kwocie - 300 000 zt
3) nadwyzki budżetowej z lat ubiegtych - ./20 I70 zł

2.Przychody i rozchody budzetu określa załącznlknr 6.

$ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólnąw wysokości - ]5 000 zŁ:
f) celową na wydatki jednostek

pomocniczych gminy w wysokości 40 000 zł:

$ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 4 000 zł
2) wydatki - 1 068 000 zł

zgodnie zzałącznikiem nr 7'

$ 7. Upoważnia się Wójta do zaciryaniazobowiązan:
1) na finansowar-rie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych \-,

w załączn|ku nr 5:
2) na finansowanie programów i projektów ze środków budzetu UE oraz środków

pochodzących zę źrodeł zagranicznych' rriepodlegających Zwrotowi. określonych
w zał'ącznlku nr 6;

3) z Ętułu umów, których rea|izacja w roku rrastępnyrn jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości dziatania jedliostki i termin zaptat'v uptywa w roku następnym'

$ 8. Upowazr.ria się Wójta do:
1) zaciryania kredytow i poąvczek oraz emisjipapierór'v wartościowyclr na pokrvcie

występującego w ciągtr roku budzetowego deficytu budzetu w r,vysokości
300 000 złl

2) dokorr}.w.aniazmiarl w budżecie polegających na przeniesieniach w planie
wydatków między paragrafami i rozdziałani w ramach działu

3) lokowania woinych środków budżetowych na rachunkacli bankowyclr i innych niz
bank prowadzący obsługę budżetu

$ 9. Ustala się krvotę 300 000 zł, do której Wójt rnoze samodzie|nie zaciągac
zobowiązania.

$ 10. Wykonanie uchwaŁv powierza się Wojtowi.

$ 11. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia zmocąobowi?ującąod 1 sĘ"cznlaf007r'
i pod|ega publikacji w Dzier-rniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


