
                                                                                                                      
Projekt                      

U C H W A Ł A Nr 
Rady Gminy R A D O M S K O 

                       z dnia ………………. 

 
w sprawie: uchwalenia budŜetu gminy na 2007 rok 

 
Na podstawie art.18 ust. 2  pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, art.51ust. 1 i 2  ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 i Nr 162 poz.1568,- 2004 r Nr Dz.U. Nr 102 poz.1055; Nr 
116 poz.1203,- z 2005 r. Dz.U. Nr172 poz.1441, Nr 175 poz.1475,- z 2006 r.Dz.U.17 poz.128 
Dz.U.Nr 181 poz.1337) oraz art.165,art. 166, art.184, art.188 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104, Nr 169 
poz.1420,z 2006r Nr 45 poz.319 i Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i poz.1218 i Dz.U Nr 187 
poz.1381 ) - Rada Gminy Radomsko uchwala co następuje: 

         
                     § 1. Uchwala się budŜet gminy na rok budŜetowy 2007. 
 
                     § 2.Ustala się dochody budŜetu gminy w wysokości  11 049 961,-zł zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
                    § 3. Ustala się wydatki budŜetu gminy w wysokości   13 924 464,- zł zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
                    § 4.1 Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnim programem 
inwestycyjnym realizowanym w latach 2007-2009  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 
                          2.Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku 
budŜetowym w kwocie  536 440 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 
                             
                    § 5. Ustala się deficyt budŜetowy w kwocie 2 874 503,- zł, który zostanie pokryty 
przychodami  pochodzącymi z: 
                         1.zaciągniętych poŜyczek w kwocie                                       -      2 704 878,- zł 
                         2 zaciągniętych kredytów w  kwocie                                      -         169 625,- zł 
                                                  
                    § 6. Ustala się kwotę przychodów w kwocie  3 089 878,- zł, ustala się kwotę 
rozchodów związanych ze spłatą poŜyczki w kwocie 215 375,- zł zgodnie z załącznikiem nr 
4 do niniejszej uchwały. 
 
                   § 7.  Załącza się informację o prognozowanej kwocie długu na 31 grudnia 2007 
roku zgodnie z  załącznikiem nr 4  do niniejszej uchwały. 
                     

            § 8.1Dochody ustalone w § 2 uchwały obejmują dochody związane z realizacją 
zadań zleconych w drodze ustawy w kwocie 2 441 046,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do 
niniejszej uchwały. 

                     2. Wydatki ustalone w § 3 uchwały obejmują wydatki związane z realizacją 
zadań zleconych w drodze ustawy w kwocie 2 441 046,- zł zgodnie z załącznikiem Nr5 do 
niniejszej uchwały. 



                      3.Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który 
podlega przekazywaniu do budŜetu państwa w kwocie 19 100,- zł zgodnie z załącznikiem 
Nr 5 do niniejszej uchwały. 
 

                                          § 9.Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 260 892,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do 
niniejszej uchwały. 

 
.             § 10.Ustala się wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych w kwocie 56 000,-zł które przeznacza się na wydatki związane z 
finansowaniem zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki  i rozwiązywania 
problemów alkoholowych.. 
 
                    § 11. Ustala się kwoty dotacji: 
                           1.dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na kwotę  -   65 000,- zł 
                           2.dotacje celowe przekazywane na zadania bieŜące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Miasta Radomska na 
partycypowanie kosztach prowadzenia  Przedszkola Specjalnego na kwocie –        16 800,- zł 
  
                   § 12.Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciągniętych na: 
                            1. sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie -     200 000 ,- zł 
                            2. sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie –    2 874 503,- zł 
                            3. spłatę wcześniej zaciągniętych poŜyczek w kwocie         -       215 375,- zł 
 
                   §  13.Ustala się rezerwę ogólną w kwocie   - 96 400,- zł 
 
                   § 14.1 UpowaŜnia się Wójta Gminy Radomsko do zaciągania kredytów i 
poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budŜetowego deficytu budŜetu do 
wysokości 200 000 zł 
                               2. UpowaŜnia się Wójta Gminy Radomsko do zaciągania :                
- zobowiązań na finansowanie wydatków  określonych w wieloletnimi programie 
inwestycyjnym,  
- zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na 
łączną kwotę do 150 000 zł. 
                              3. UpowaŜnia się Wójta Gminy Radomsko do dokonywania innych zmian 
w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami   
 
                        
                  §  15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
                  § 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 
stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmny. 
 
 
  
                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                                    Jerzy Gorzędowski 


