
UCHWAŁA  Nr  V/31/07

z dnia 14 marca 2007 roku

Na   podstawie  art.  18  ust. 2  pkt.  4,  pkt  9   lit. "d"   oraz  lit.  "i"   ustawy   z   dnia   8   marca  1990 r.

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości:
w tym:
 - dochody własne ogółem:
    w tym:
    - dochody bieżące
    - dochody majątkowe
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki 
   samorządu terytorialnego
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dotacje celowe ogółem:
w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
 - na zadania własne

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały)

§ 2 Wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości:
w tym:
 - wydatki bieżące
 - wynagrodzenia
 - pochodne od wynagrodzeń
 - dotacje
 - wydatki na obsługę długu
 - wydatki inwestycyjne
(zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały)

Rady  Miejskiej  Radzynia Chełmińskiego

w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  Radzyń  Chełmiński  na  2007 rok.

o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2001 r.  Nr 142,  poz.  1591  ze zm.)  oraz  art.  165,  art.  184, art. 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.)

 12 042 370 zł 

 3 670 565 zł 

 3 600 565 zł 
 70 000 zł 

 4 013 941 zł 

 1 227 813 zł 
 90 332 zł 

 3 039 719 zł 

 2 112 262 zł 
 564 600 zł 

 - na zadania realizowane na podstawie umów  
(porozumień)  362 857 zł 

 12 356 648 zł 

 5 943 184 zł 
 4 358 386 zł 

 899 291 zł 
 487 942 zł 
 140 000 zł 
 527 845 zł 
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§ 3 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości
    który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 
    oraz rozchody w wysokości
(zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały)

§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną     w wysokości
2. celową    w wysokości

§ 5 Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez
gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych 
i źródeł ich sfinansowania
(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały)

§ 6
inwestycyjne w latach 2007 - 2009
(zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały)

§ 7 Określa się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami
(zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały)

§ 8 Określa się wydatki na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
w wysokości
(zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały)

§ 9 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości
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§ 10 Określa się wysokość dotacji celowych na zadania 

 314 278 zł 

    z zaciągnianych kredytów w kwocie  314 278 zł 

 896 030 zł 
 581 752 zł 

 76 000 zł 
 50 000 zł 

 527 845 zł 

Określa się limity wydatków na wielolenie programy  527 845 zł 

 2 112 262 zł 

 362 857 zł 

 50 000 zł 



własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w wysokości
(zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały)

§ 11 Określa się wysokość dotacji:
1. przedmiotowych dla Centrum Integracji Społecznej

    (zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały)
2. podmiotowych dla Centrum Integracji Społecznej

    (zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały)

§ 12 Określa się plan przychodów i wydatków gospodarki
pozabudżetowej na 2007 rok  dla:
1. gospodarstwo pomocnicze 
    - przychody        w  wysokości
    - wydatki            w  wysokości

2. Centrum Integracji Społecznej
     - przychody       w  wysokości
     - wydatki           w  wysokości
(zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały)

§ 13 Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - przychody             w  wysokości
 - wydatki                 w  wysokości
(zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały)

§ 14 Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego w wysokości
(zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały)
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§ 15 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

 8 000 zł 

    w Szumiłowie  w wysokości  117 085 zł 

    w Szumiłowie  w wysokości  362 857 zł 

 418 000 zł 
 415 688 zł 

 479 942 zł 
 479 942 zł 

 28 466 zł 
 25 400 zł 

 39 200 zł 



1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
    występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku  następnym
     jest niezbędna dla  zapewnienia ciągłości działania gminy i termin  zapłaty 
     upływa w roku następnym; 

      w ramach działu. 

§ 16  Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno - prywatnym. 

§ 17 Załącza się prognozę  kwoty długu i spłat gminy na rok 2007 i lata następne 
(zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały)

§ 18 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 19 Uchwała   wchodzi   w  życie  z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od 
1 stycznia 2007 roku  i  podlega  publikacji  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

       Przewodniczący
         Rady Miejskiej

    wysokości 400 000 zł.;

3. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragafami

       Jan  Michaliszyn


	Arkusz1

