
Uchwała Nr XXXI/261/2005 
Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 26 stycznia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 litera d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 110,112,113,116,117a,118,124,134 ust. 
3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 zm. 
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz, 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,poz. 1851, z 2004 r. 
Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada 
Miejska w Kamieńsku uchwala co następuje: 

§ 1.Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2005. 

§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji w 
wysokości 11.000.406,- zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.525.271,- zgodnie z załącznikiem Nr 2, 
2a i 2b. 

§ 4. Wydatki w kwocie 220.765 zł nie mające pokrycia w dochodach zostaną sfinansowane z 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

§ 5. Przypadające raty kredytu i pożyczek w wysokości 695.900,- zaciągniętych na wydatki 
inwestycyjne zostaną pokryte z podatku od nieruchomości. 

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,- 

§ 7. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz limit 
wydatków przeznaczonych na realizację tych inwestycji- zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 8. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Kamieńsku zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

Przychody 4.220.000,- 
Wydatki 4.220.000,- 

§ 9. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska –zgodnie 
z załącznikiem Nr 5. 
§ 10. Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 
na kwotę 101.000,- 

§ 11. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań 
zleconych w drodze ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 7- kwota 958.953,- 



§ 12. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zadań 
zleconych w drodze ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 8 - kwota 958.953,- 

§ 13. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w kwocie 71.000.- przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w 
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Kamieńska do spłat zobowiązań gminy. 

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Kamieńska do lokowania wolnych środków budżetowych w 
innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 16. 1.Upoważnia się Burmistrza Kamieńska do samodzielnego zaciągania kredytów 
i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego. 
2. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza 
Kamieńska w roku budżetowym nie może przekroczyć 300.000.-PLN. 

§ 17. Burmistrz Kamieńska może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 25.000 zł. 

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta, który przedstawi 
informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia 2005 r. oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu- stosownie do art.18 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie 
gminnym. 

§ 19. 1. Zobowiązuje się Burmistrza Kamieńska do niezwłocznego ogłoszenia 
uchwały budżetowej poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz 
w sołectwach. 
2.Uchwała budżetowa podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 
1.01.2005 r. 


