
Uchwała Nr XIII/101/2004

   Rady Gminy Ładzice 
                                                              z dnia 27 lutego 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ładzice na 2004r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) i art. 109, 110, 116, 124, 128, 
ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 
148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 ) oraz art. 420 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627, Nr 115 poz. 
1229, Dz. U. z 2002r. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Monitor Polski Nr 49 poz. 715, Dz. 
U. z 2003r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 721, poz. 717, Nr 175 poz. 1693, Nr 162 poz. 1568) 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Uchwala sie budżet Gminy Ładzice na okres roku budżetowego 2004.

§2

Uchwala się dochody budżetu Gminy Ładzice na 2004r. w kwocie 7.024.651 zł zgodnie z 
załącznikiem nr. 1 i 1a.

§3

Uchwala się wydatki budżetu Gminy Ładzice w kwocie 6.668.651 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 
2a.

§4

Nadwyżkę budżetową w kwocie 356.000 zł przeznacza się na spłatę przypadających do spłaty rat 
pożyczek zaciągniętych w latach 2001-2003, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5

Uchwala sie prognozę długu budżetu Gminy Ładzice na dzień 31.12.2004r. zgodnie z załącznikiem 
Nr 4.

§6

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 i 2a do uchwały, na 
funkcjonowanie wieloletnich programów inwestycyjnych przeznacza się kwotę 390.664 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 5.

§7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6. 



§8

Dochody ustalone w §1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych 
ustawowo i powierzonych w drodze zawartych porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§9

Wydatki ustalone w §2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych 
ustawowo i powierzonych w drodze zawartych porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.000 
przeznacza się na wydatki przewidziane gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

§11

Uchwala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem 9 i 9a.

§12

Uchwala się rezerwę ogólną w kwocie 66.382 zł na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków.

§13

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ładzice do:

1)samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000 zł

2)zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 
budżetowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.000.000 zł

3)spłat zobowiązań Gminy,

4)dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Informacje o wprowadzanych zmianach Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy łącznie z 
informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004 roku oraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy za 2003rok.

§14

Upoważnia się Wójta Gminy Ładzice do lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach 
w różnych bankach.

§15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ładzice.



§16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2004r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz przez rozplakatowanie w 
siedzibie Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
         Zenon Śliwiński 


