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Zacho.2006.23.387
UCHWAŁA Nr XLIII/317/05
Rady Gminy Rewal
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2006 rok.
(Szczecin, dnia 22 lutego 2006 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005. Nr 172, poz. 1441) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy (załącznik nr 1) w wysokości32.209.679 zł,
z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) 31.229.103 zł,
w tym:
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 181 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 111 cyt. ustawy), (załącznik nr
3)
380.000 zł;
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(załącznik nr 4)
980.576 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik nr 5)
30.920.679 zł,
z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) 29.940.103 zł,
w tym:
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(załącznik nr 7)
380.000 zł;
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(załącznik nr 8)
980.576 zł.
§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości1.289.000 zł, zostanie przeznaczona na:
1) spłatę rat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości
1.250.000 zł;
2) spłatę rat kredytu z BOŚ w Szczecinie w wysokości
39.000 zł.
§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości
z przeznaczeniem na:
3) spłatę rat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości
4) spłatę rat kredytu z BOŚ w Szczecinie w wysokości
§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości

1.289.000 zł,
1.250.000 zł;
39.000 zł.
205.000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 9 do uchwały.
§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z załącznikiem nr 11 do uchwały.
§ 9. Ustala się dotacje dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez jednostki inne niż jednostka samorządu
terytorialnego (art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie200.000 zł.
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§ 10. Ustala się dotacje dla publicznej szkoły prowadzonej przez jednostkę inną niż jednostka samorządu
terytorialnego w zakresie szkoły podstawowej (art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie820.000 zł.
§ 11. Ustala się dotacje dla publicznej szkoły prowadzonej przez jednostkę inną niż jednostka samorządu
terytorialnego w zakresie gimnazjum (art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie293.000 zł.
§ 12. Ustala się dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu
osiągnięcia zysku na działalność w zakresie zadań kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie
240.000 zł.
§ 13. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2004 - 2014 zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytu1.500.000 zł, przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu, podlegającego spłacie w roku
budżetowym.
§ 15. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek
organizacyjnych;
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań nie przekraczających jednorazowo kwoty 1.000.000 zł.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Prognozowane dochody budżetu Gminy Rewal (ogółem) w 2006 r.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Prognozowane dochody budżetu Gminy Rewal związane z realizacją zadań własnych w 2006 r.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Prognozowane dochody budżetu Gminy Rewal z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2006 r.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Prognozowane dochody budżetu Gminy Rewal związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 5
Wydatki budżetu Gminy Rewal (ogółem) w 2006 r.
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grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 6
Wydatki budżetu Gminy Rewal związane z realizacją zadań własnych w 2006 r.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 7
Wydatki budżetu Gminy Rewal związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2006 r.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 8
Wydatki budżetu Gminy Rewal związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w 2006 r.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 9
Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal w 2006 r.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 10
Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych Gminy Rewal w 2006 r.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 11
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Rewal w
2006 r.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 12
Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy REWAL na lata 2006 - 2014
grafika
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