
PROJEKT

Uchwała Nr ............... 

Rady Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia .................... 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rawa Mazowiecka na rok 2007.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, 
art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).  

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.269.519  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.416.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 308.695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.147.224 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów w kwocie         -  2.303.519 zł, 

2) zaciąganych pożyczek w kwocie         -      194.345 zł, 

2. Przychody budżetu w wysokości 2.806.559 zł, rozchody w wysokości 659.335 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł. 

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
do uzyskania w 2007 r., zgodnie z załącznikiem nr 7. 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 93.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.500 zł na realizację zadań określonych w 
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
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§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego: przychody - 652.000 zł,  
wydatki – 652.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 8. 1. Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu ds Eksploatacji Wodociągów i 
Kanalizacji z tytułu dopłaty do produkcji 1 m3 wody pitnej i odprowadzenia 1m3 
oczyszczonych ścieków  212.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

2. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 135.000 zł zgodnie 
z załącznikiem nr 11. 

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez Stowarzyszenie na pomoc 
psychologiczną, terapeutyczną i prawną osobom i rodzinom, w których występuje problem 
alkoholowy na łączną kwotę – 7.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 12. 

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

1) przychody  -   20.000 zł, 

2) wydatki  - 100.000 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 13. 

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek 
zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   - w kwocie   800.000 zł; 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie 2.147.224 zł; 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów   - w kwocie    659.335 zł. 

§ 11. Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do: 

1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł, 

2). zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków 
Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości 
określonej w załączniku nr 4, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku. 

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

3). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 
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§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2006 roku i lata 
następne, zgodnie z załącznikiem nr 14. 

§ 13.  Zobowiązuje się Wójta Gminy do: 

1) Przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 
sierpnia 2007 r. informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego za I półrocze 2007 r. w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale 
budżetowej 

2) Przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki zawierające 
zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunku budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w 
terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym 

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

.................................................................... 
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Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr ...............

z dnia ..............................

w  złotych

1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000
01095 Pozostała działalność 4 000

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4 000

100 Górnictwo i kopalnictwo 7 000
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 7 000

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000

600 Transport i łączność 1 000

60016 Drogi publiczne gminne 1 000

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 28 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 000

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15 000

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 000

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 000

750 Administracja publiczna 80 127
75011 Urzędy wojewódzkie 80 127

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 77 841

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 286

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 1 341

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 341

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 341

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 530

75414 Obrona cywilna 530

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 530

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dział Rozdział* § Źródło dochodów Plan
2007 r.
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Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr ...............

z dnia ..............................

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem

4 256 300

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 500

0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej 13 500

75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych

1 666 750

0310 Podatek od nieruchomości 1 630 000

0320 Podatek rolny 1 250

0330 Podatek leśny 20 000

0340 Podatek od środków transportowych 12 500

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000

75616
Wpływy z podatku rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, 
pod.od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych

738 900

0310 Podatek od nieruchomości 296 700

0320 Podatek rolny 210 000

0330 Podatek leśny 14 000

0340 Podatek od środków transportowych 113 000

0360 Podatek od spadków i darowizn 2 500

0370 Podatek od posiadania psów 200

0430 Wpływy z opłaty targowej 20 000

0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 9 500

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 65 000

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000

75818 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 100

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 100

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 15 000

0920 Pozostałe odsetki 15 000

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 822 050

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 682 050

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 140 000

758 Różne rozliczenia 6 682 617

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 3 693 908

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 693 908

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 782 436

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 782 436
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Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr ...............

z dnia ..............................

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 206 273

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 206 273

801 Oświata i wychowanie 27 000
80101 Szkoły podstawowe 27 000

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 27 000

851 Ochrona zdrowia 93 500
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 93 500

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 93 500

852 Pomoc społeczna 2 775 785

85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 459 996

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 458 996

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 15 241

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15 241

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 142 130

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 121 383

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań 
bieżących gmin 20 747

85219 Ośrodki pomocy społecznej 146 418

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 146 418

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 000

0830 Wpływy z usług 12 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 312 319

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 312 319

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące ze środków Unii 
Europejskiej 312 319

14 269 519
w tym:
Dotacje i subwencje 6 536 405
Pozostałe dochody 7 733 114

Dochody ogółem
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