UCHWAŁA NR XXXIII/322/06
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
Z DNIA 7 LUTEGO 2006 R.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.24 ust.11,
art.165, art.166, art.184, art.188 ust.2 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ) w związku z wejściem w życie z
dniem 1 I 2006 roku ustawy z dnia 30 VI 2005 r. o finansach publicznych dostosowuje się
zapisy uchwały budżetowej gminy na 2006 rok
Rada Miejska w Rymanowie
uchwala

co

następuje:

§1
W uchwale Nr XXXI/297/05 z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na 2006 rok dokonuje się następujących zmian:
1.) § 3 otrzymuje brzmienie
„1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie

1.150.000 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu ustala się kredyty i pożyczki.
3. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości

1.650.000 zł

4. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego 1.000.000 zł,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
1.150.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i
kredytów 1.650.000 zł
5. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 3 do uchwały.”

2.) w § 10 skreśla się ust 2 , a ust 3 nadaje się numer 2.
3.) § 11 otrzymuje brzmienie
„1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do :
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000 zł
b) dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w
ramach działów klasyfikacji budżetowej
c) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy
d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach
e) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 1.000.000 zł.
f) do zaciągania zobowiązań:
- na finansowanie wydatków w ramach limitu wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne

618.600 zł,

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym 300.000 zł.
2. Upoważnia się kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie do
dokonywania innych niż określone w art. 24 ust 10 zmian w planie finansowym w ciągu
roku, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia
dotacji z budżetu.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy , a nadzór nad jej wykonaniem
zleca się Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

