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UCHWAŁA NR 106/4/XIV/03
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
Z DNIA 30 grudnia 2003r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2004R. GMINY IŁOWA.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. ”d” i pkt 10 oraz art. 61 ust.2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku 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 i Nr 214 poz.1806;
Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568) oraz art. 112 ust.1, art. 116 ust.1, ust.2,
art.124 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, ust. 3, ust.4 pkt 1, art.128 ust.2,
art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr
189 poz.1851) RADA MIEJSKA W IŁOWEJ UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 13.940.245zł, jak w załączniku
nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów , o której mowa w ust.1 obejmuje:
- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i
innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 571.776zł, jak w
załączniku nr 3 do uchwały;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie zawartych umów i
porozumień w kwocie 6.000 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
kwocie 79.000zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych
źródeł w kwocie 2.344.436zł.
§2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 13.340.245zł jak w załączniku nr 2
do uchwały.
2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :
1) wydatki bieżące kwotę 9.418.500zł w tym:
a) kwotę 5.448.082,55zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,
b) kwotę 77.742zł z przeznaczeniem na obsługę długu
2) wydatki majątkowe kwotę 3.921.745zł jak w załączniku nr 6 do uchwały w
tym:
a) kwotę 3.447.785zł na wydatki związane z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi,
b) kwotę 6.000zł z przeznaczeniem na dotację.
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3) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych kwotę 15.000zł jak w
załączniku nr 8 do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje także:
a) wydatki w kwocie 571.776zł na realizację zadań zleconych na podstawie
odrębnych ustaw, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
b) wydatki w kwocie 6.000zł na realizację zadań realizowanych na podstawie
zawartych umów i porozumień, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
c) wydatki w kwocie 79.000zł na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku nr
5 do uchwały.
4. Kwota na wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o
której mowa w § 2 ust 2 pkt.2 lit. ”a” obejmuje wydatki na finansowanie
następujących programów:
1) Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej etap I w kwocie
653.228zł.
2) Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej etap II w kwocie
989.824zł.
3) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami ul. Dolanowo i
Żaków w Iłowe w kwocie 415.749zł.
4) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami ul. Dolanowo i
Żaków w Iłowe w kwocie 1.228.984zł.
5) Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w szkole podstawowej i
gimnazjum w Iłowej w kwocie 160.000zł.
5. Kwotę dotacji o której mowa w § 2 ust.2 pkt.2, lit. ”b” przeznacza się dla
Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu na dofinansowanie kosztów zakupu
inwestycyjnego.
§3
1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 600.000zł, jako różnicę między
dochodami i wydatkami.
2. Nadwyżkę budżetu gminy przeznacza się na spłatę pożyczki w kwocie
600.000zł
§4
Rozchody budżetu ustala się w kwocie 600.000zł jak w załączniku Nr 11 w tym
spłata pożyczki z NFOŚiGW – 600.000zł
§5
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Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, jak w
załączniku nr 7.
§6
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 9 do uchwały
§7
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku
nr 10 do niniejszej uchwały.
§8
Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości
- 70.000zł
2. celowe w wysokości – 40.000zł w tym:
- 20.000zł na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- 20.000zł na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
§9
Upoważnia się Burmistrza Iłowej do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia
wydatków między działami,
2) upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek
organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków
jednostek w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z
wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz
wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.300.000zł,
5) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań gminy,
6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000zł.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

