
UCHWAŁA Nr IV/26/2003 
Rady Gminy w Czernikowie 

z dnia 28 lutego 2003r.

W sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d , pkt.10 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591 
z późn. zm.) art. 109, art. 116, art. 124 ust.l, 2, 3, art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 3 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 
15, poz. 148) oraz ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami)

Rada Gminy 
uchwala co następuje:

§1

1) Ustala się dochody w wysokości ( zg. z zał. Nr 1)
w tym: 11.615.649

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu adm.
rządowej (zg. z zał. Nr 2) 860.529

2) Ustala się wydatki w wysokości 11.815.649
w tym:

1. wydatki bieżące 10.223.649
z tego: wynagrodzenia ogółem 5.101.370

w tym: wynagrodzenia osobowe 4.727.700
- pochodne od wynagrodzeń 1.548.120
- wydatki na obsługę długu 8.000
2. majątkowe 1.592.000

z tego: inwestycyjne 1.592.000
3) Planowany deficyt budżetu w kwocie 200.000

sfinansowany zostanie nadwyżką środków z lat ubiegłych
4) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 110.000
5) Wykaz mienia komunalnego określa zał. Nr 3



6) Spłaty zobowiązań długoterminowych wg źródeł i kwot 
określa zał. Nr 4

7) Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość 
nakładów inwestycyjnych określa zał. Nr 5

8) Określa się plan przychodów łącznie z pozostałością i wydatkowa
niu gminnego funduszu ochrony środowiska w wysokości:

- przychody
- wydatki

9) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych i wydatków na realizację programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w wysokości

15.000
15.000

100.000

10) Upoważnia się Wójta Gminy do: 
dokonywania zmian w planie wydatków bieżących 
i majątkowych między rozdziałami i paragrafami 
w ramach działu

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od 01.01.2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


