Uchwała Nr XVII/127/2004
z dnia 22 stycznia 2004 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2004
RADY MIASTA WISŁY
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ust. 1 i 2, art. 112 ust 2 pkt 3 i 6, art. 116 ust. 1 i 2, art.
124, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, z 2003 poz. 148 z późniejszymi zmianami).
-

Rada Miasta Wisły
uchwala

co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2004 w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1

16.251.876 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dotacje celowe na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3
363.758 zł
2)

dotacje celowe na realizację zadań w ramach porozumienia z powiatem
zgodnie z załącznikiem nr 3a
308.405 zł

3) dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych jak w załączniku nr 4
420.000 zł
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2004 w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę
15.294.741 zł
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) dotacje celowe na realizację zadań w ramach porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3b
c) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań własnych gminy
13.000 zł
jak w załączniku nr 5

17.520.979 zł

8.359.655 zł
8.840 zł

1

dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
jak w załączniku nr 5
e) obsługę długu gminy
2) wydatki majątkowe na kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a

556.000 zł

d)

135.500 zł
2.226.238 zł

3. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw
zgodnie z załącznikiem nr 3

363.758 zł

2) wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
zgodnie z załącznikiem nr 4.

420.000 zł

§ 3.
1.

Przychody budżetu miasta ustala się kwocie

2.

Rozchody budżetu miasta ustala się w kwocie
w tym spłata pożyczki w kwocie

Deficyt budżetu miasta w kwocie
oraz rozchody budżetu w kwocie
600.000 zł
pokryte zostaną z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW
809.103 zł
- przychodów z kredytu w banku krajowym
260.000 zł
3.

1.869.103 zł
600.000 zł
600.000 zł
1.269.103 zł

800.000 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta zawiera załącznik nr 7.
§ 4.
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne jak w załączniku nr 8.
§ 5.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 9.
§ 6.
Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku nr 10.
§ 7.
Tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie

100.000 zł
2

2)
3)

rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie
rezerwę celową na inwestycje w kwocie

70.000 zł
150.000 zł

§ 8.
Ustala się termin przekazywania dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe na
rachunek bieżący budżetu gminy do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 9.
Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne
gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne za energię, gaz, wodę, ścieki, telefon, zwroty
zasiłków celowych, zwroty wynagrodzeń z PFRON zalicza się na zmniejszenie wydatków
budżetowych.
§ 10.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1)

zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu
budżetowego do wysokości 500.000 zł,

2)

dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesienia wydatków między
działami,

3)

przenoszenia planów wydatków między uchwalonymi przez Radę Miasta zadaniami
inwestycyjnymi,

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy,
5) samodzielnego zaciągania zobowiązań, do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie
gminy po zmianach przewidzianych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Wiśle oraz na tablicach w Zarządach Osiedli.
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