Uchwała Nr V/43/2003
Rady Gminy Ładzice
z dnia 6 marca 2003
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003
Na podstawie:
- art.18 ust.2 pkt 4,9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806)
- art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15
poz.148)
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o prawie ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz.627,Nr
115,poz.1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676,Nr 113, poz.984, zm.wyn.z M.P. z 2002r. Nr 49, poz.715,
Dz.U.z 2002r. Nr 233, poz.1957)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
1.Ustala się dochody budżetu Gminy Ładzice na rok 2003 w kwocie 6.233.357 zgodnie z
załącznikiem nr.1 do uchwały
2.Ustala się wydatki budżetu Gminy Ładzice na rok 2003 w kwocie 6.563.357 zgodnie z
załącznikiem nr.2 do uchwały
3.Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 768.000
Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach
budżetowych są:
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie 768.000
4.Różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 438.000 stanowi spłata pożyczek
zabezpieczonych z wpływów podatku od nieruchomości
5.Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003 rok
w kwocie 20.000 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały
§2
Ustala się rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 62.334
§3
Ustala się wykaz inwestycji gminy przewidzianych do realizacji w 2003 roku oraz projekt
nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania w kwocie 1.241.319 zgodnie z załącznikiem Nr
3 do uchwały
§4
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustawowych i
powierzonych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
§5
Informację o stanie zobowiązań, należności i prognozy długu przedstawia załącznik Nr 5 do

uchwały
§6
1.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów do kwoty 3.740.000 na pokrycie
występującego w ciągu roku deficytu budżetowego
2.Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty
1.000.000
§7
Upoważnia się Wójta do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań
§8
Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych
bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy
§9
1.Zobowiązuje się Wójta do przedłożenia informacji w formie opisowej z przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze do dnia 31 sierpnia 2003r.
2.Zobowiązuje się Wójta do przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w
szczegółowości określonej w uchwale budżetowej i w formie opisowej w terminie do dnia 31 marca
2004r.
§ 10
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
§ 11
Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz przez rozplakatowanie
w siedzibie Urzędu Gminy
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r.
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