	
 
UCHWAŁA NR VI/27/2003 RADY GMINY W WIŚtICY 
z dnia 19.03. 2003 roku 
W sprawie; uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 91it "d", oraz pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 , z 2001 r. , z późniejszymi zmianami, oraz art. 49,art. 52,art. 109, art. 116, art., 124,art.,128, ust.2 art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70 , poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 , Nr 119, poz. 1251 , Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 449, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623, z 2002, Nr 41, poz. 365,) RADA GMINY W Wis1icy uchwala co nastepuje : 
§1 
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: zgodnie z załacznikiem Nr 1 do uchwały wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.879.394 zł 
§2 
	U sta1a się wydatki budżetu gminy w wysokości : 	6.948.968 zł 
z tego; 
a)	wydatki bieżące 	6.200.886 zł 
wtym: 
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	3.922.645 zł 
	- dotacje 	89.000 zł 
	- wydatki na obsługę długu jednostki 	27.000 zł 
	b) wydatki majątkowe 	748.082 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 2/ do uchwały wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej 
§3 
l.Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 69.574 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 69.574 zł 
2.Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów okreslajacych ich rodzaj, zestawione sa w załaczniku Nr 3 do uchwały 
§4 
Ustala się wydatki na finansowanie inwestycji w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 
Ustala się wydatki na fmansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załacznikiem Nr 4a do uchwały 
§5 
Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łacznej kwocie 478.711 zł w tym dotacje z budżetu 54.000 zł oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 477.292 zł zgodnie z załącznikim Nr 5 . do uchwały 
§6 
Ustala się plan przychodów FOŚiGW w kwocie 1.500 zł i wydatków w kwocie 6.456 zł zgodnie z załącznikim Nr 6 do uchwały. 
§ 7 
Upoważnia się Wójt Gminy do spłat zobowiązań w kwocie 220.426 zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu, i do zaciagania długu w kwocie 290.000 zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.do uchwały 
§8 
Ustala się zakres dotacji przedmiotowych dla jednostek organizacyjnych /zgodnie z załącznikiem nr 5 .do uchwały 
§9 
Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 7 . 
§ 10 
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami 
	- dochody w kwocie 	669.766zł 
	- wydatki w kwocie 	669.766 zł 
zgodnie z załacznikiem nr 1 i 2 . 
§ 11 
Ustala się: 
- rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł 
- w dziale 758 - różne rozliczenia w kwocie 30000 zł 
§ 12 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek, kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 300.000 zł 
§ 13 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfIkacji budżetowej. 
§ 14 
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 128.621 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profIlaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 128.621 zł. 
§ 15 
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzacy obsługę budżetu. 
§ 16 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 17 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od l stycznia 2003 roku 




