Uchwała nr XXVII/184/04
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Błonie na 2005 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591), art.,109,116,124,128 , 134 ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz
art. 400 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz.
627) – Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości
37.087.376,(zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały)
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje między innymi:
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji w wysokości
2.867.957,(zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały)
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 245.000,§2
1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały)
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na:
a) wydatki bieżące na kwotę
w tym m.in.
- wynagrodzenia osobowe i pochodne
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji publicznej
(określone w załączniku nr 3 do uchwały)
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
b) dotacje dla zakładów budżetowych
(określone w załączniku nr 5 do uchwały)
c) dotacje dla podmiotów publicznych nie będących jednostkami
organizacyjnymi gminy (zgodnie z zał. nr 6 do uchwały)
d) dotacje dla samorządowych instytucji kultury (zgodnie z zał. nr 6A)
d) wydatki majątkowe w wysokości
(określone w załączniku nr 10 do uchwały), w tym:
- wydatki inwestycyjne

37.421.285,30.754.285,15.769.683,2.867.957,245.000,218.000,246.000,804.000,5.399.000,5.399.000,-
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§3
Ustala się deficyt budżetowy w wysokości
który zostanie pokryty z przychodów
Ustala się plan (określony w załączniku nr 4 do uchwały):
- przychodów w roku budżetowym
- rozchodów w roku budżetowym
§4
Prognozuje się kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego
w kwocie
(określoną w załączniku nr 8 do uchwały)

333.909,2.433.909,2.100.000,-

13.240.000,-

§5
Ustala się plan przychodów i wydatków (określony w załączniku nr 5 do uchwały)
dla zakładu budżetowego (dz. 900 rozdz. 90017):
- przychody
5.895.000 ,w tym: dotacje z budżetu
218.000,- rozchody
5.895.000,§6
Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
(określony w załączniku nr 7 do uchwały):
- przychody
314.000,- rozchody
314.000,§7
Ustala się plan dochodów związany z realizacją zadań
terytorialnego:
dział 750 Administracja publiczna
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
§ 0690 Wpływy z różnych opłat

zleconych jednostkom samorządu
47.396,47.396,47.396,-

§8
Tworzy się rezerwę w łącznej kwocie
w tym: rezerwa ogólna 300.000,-

300.000,-

§9
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem wydatków między działami
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
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§ 10
Ustala się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na
kwotę 1.500.000 złotych
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Błonie
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje w roku budżetowym 2005
Przewodniczący Rady
/-/ Jarosław Piotr Hernik
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