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755 
UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA  

z dnia 29 grudnia 2004 r. 

w sprawie bud Ŝetu gminy na rok 2005 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 6, pkt 9 litera d, litera i ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 
25 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z 2001 r. z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

I. Ustala się dochody budŜetu według waŜniejszych 
źródeł w wysokości − 7.850.935 zł 
z tego: 
− wpływy z podatków i opłat − 1.597.718 zł, 
− dochody z majątku gminy − 372.310 zł, 
− udziały w podatkach stanowiących dochód budŜe-

tu państwa − 836.892 zł, 
− pozostałe wpływy własne − 22.243 zł, 
− dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 

realizację zadań zleconych gminie z zakresu ad-
ministracji rządowej − 976.548 zł, 

− dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań własnych − 205.000 zł, 

− dotacje celowe na zadania bieŜące realizowane na 
podstawie porozumień −  80.000 zł, 

− subwencje ogólne z budŜetu państwa − 3.411.974 
zł, 

− wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoho-
lu − 58.000 zł, 

− środki otrzymane od pozostałych jednostek budŜe-
towych na realizację zadań inwestycyjnych −  
215.000 zł, 

− dochody realizowane przez jednostki budŜetowe − 
75.250 zł. 

Szczegółowy podział dochodów wg  działów i para-
grafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

II. Ustala się wydatki budŜetu w wysokości: − 8.472.574 
zł 
z tego: 
1. Wydatki bieŜące − 6.892.334 zł 

w tym: 
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń − 

3.479.610 zł, 
− dotacje przedmiotowe dla zakładów budŜeto-

wych − 79.700 zł, 
− dotacje podmiotowe dla instytucji kultury − 

50.000 zł, 
− wydatki na obsługę długu publicznego − 

146.500 zł, 
− wydatki na realizację zadań określonych w pro-

gramie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzaleŜnień − 58.000 zł. 

2. Wydatki majątkowe − 1.580.240 zł  
w tym: 
− na finansowanie inwestycji − 1.580.240 zł. 

Podział wydatków budŜetowych w układzie działów 
i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej zawiera za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Ustala się niedobór budŜetu w wysokości − 621.639 
zł. 

2. Zostanie spłacona poŜyczka do Wojewódzkiego Fun-
dusz Ochrony Środowiska w kwocie − 32.640 zł. 

3. Zostaną spłacone kredyty inwestycyjne do Banku 
Gospodarki śywnościowej i Banku Ochrony Środowi-
ska w kwocie 78.161 zł. 

4. Zostaną zaciągnięte kredyty na:     
− inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci 

wodociągowej i oczyszczalni ścieków dla gminy 
Stara Kamienica” w kwocie − 505.000 zł, 

− inwestycję „Budowa sali gimnastycznej z łączni-
kiem przy Gimnazjum – II etap – Rozbudowa bu-
dynku dydaktycznego”  − 50.000 zł, 

− inwestycję wspólną gmin „Budowa Zakładu Utyli-
zacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu” −  
177.440 zł. 

Szczegółowy podział dochodów i wydatków związa-
nych z finansowaniem wyniku budŜetu określa za-
łącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Ustala się wydatki związane z realizacją programu inwe-
stycyjnego w szczegółowości określonej w załączniku nr 
4 i nr 4a do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Ustala się dotację przedmiotową do: 
− eksploatacji budynków komunalnych w kwocie − 

79.700 zł. 

§ 5 

I. Przychody i wydatki zakładów budŜetowych, środków 
specjalnych ustala się w następujących kwotach: 
1. Zakłady budŜetowe: 

a) przychody − 841.043 zł 
w tym: dotacje z budŜetu − 79.700 zł, 

b) wydatki − 841.043 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

2. Środki specjalne: 
a) przychody − 8.000 zł, 
b) wydatki w wysokości − 9.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.  
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II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w 
następujących kwotach: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy − 

50.000 zł. 
§ 6 

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości: 
a) przychody − 13.600 zł, 
b) wydatki − 12.200 zł. 
Szczegółowy plan przychodów i wydatków funduszu 
określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych ustawami w kwocie 
a) dochody − 976.548 zł, 
b) wydatki − 976.548 zł. 

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami  na rok 2005, które 
podlegają przekazaniu do budŜetu państwa w kwocie 
− 11.856 zł. 
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącz-
nik nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Wysokość długu Gminy Stara Kamienica  na koniec 2005 
wynosi − 1.024.509 zł. Wysokość długu i prognoza jego 
spłaty w okresie zadłuŜenia przedstawia załącznik nr 9 
do niniejszej uchwały. 

§ 9 

Ustala się rezerwę budŜetową na nieprzewidziane wy-
datki w wysokości − 73.000 zł. 

Ustala się rezerwę celową jako udział własny w „Progra-
mach Odnowy Wsi” − 10.000 zł. 

§ 10 

1. UpowaŜnia się Wójta Gminy: 
a) do dokonywania  zmian w planie wydatków polega-

jących na przenoszeniu wydatków między rozdzia-
łami i paragrafami w ramach tego samego działu, 

b) do zaciągania kredytów krótkoterminowych w 
przypadku nieterminowej realizacji dochodów w 
maksymalnej wysokości 300.000 zł. Zaciągnięty 
kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2005 
roku, 

c) do zaciągania kredytów i poŜyczek długotermino-
wych do wysokości 732.440 zł na finansowanie 
zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 
4 i spłaty zobowiązań ciąŜących na gminie, 

d) do zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 
300.000 zł, 

e) do lokowania wolnych środków finansowych na lo-
katach terminowych. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN KUŚNIEREWSKI 
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