
Uchwała Nr VI/16/2007
Rady Gminy Jasło

z dnia 27 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasło na 2007 r. 

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 Jasło uchwala, co następuje:

§ 1 

Dochody budżetu gminy w wysokości 29 856 675  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 116  675  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym: wydatki bieżące w wysokości                              - 24 976 675 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       -   9 839 214 zł
2. Wydatki  budżetu  gminy  na  zadania  inwestycyjne  w  wysokości  11 140  000 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 3. 
3. Wydatki  na  projekt  Nr  2005/PL/16/C/PE/007  pn.  „Program  poprawy  czystości 

zlewni  rzeki  Wisłoki”  realizowany  ze  środków  Funduszu  Spójności
w wysokości 13 007 948 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 260 000 zł, którego źródłem sfinansowania 
będzie kredyt bankowy.

2. Uchwala  się  spłatę  rat  kredytów  w  kwocie  1 000 000 zł,  której  źródłem 
sfinansowania będzie kredyt bankowy.

3. Przychody budżetu w wysokości  7 260 000 zł, rozchody w wysokości 1 000 000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości                                                       - 100 000 zł,
2) celową w wysokości           - 480 000 zł,

z  przeznaczeniem  na  wydatki  bieżące  na  planowane  podwyżki  dla  nauczycieli, 
odprawy emerytalne,  odprawy z tytułu zwolnień i  inne niezaplanowane wydatki
w oświacie.
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§ 5

1. Dochody w wysokości 5 810 058 zł i wydatki w wysokości 5 810 058 zł związane 
z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  i innych  zadań  zleconych 
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów  alkoholowych  oraz  wydatki  w  kwocie  98  000 zł  na  realizację  zadań 
określonych  w  gminnym  programie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii. 

§ 7

Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle w kwocie: 
przychody – 1 265 720 zł, wydatki – 1 265 720 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1.   Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle
1) z tytułu dopłaty do różnicy cen wody w kwocie                                    14 200 zł,
2) z tytułu dopłaty do różnicy cen ścieków w kwocie                              301 720 zł,
3) z tytułu dopłaty do różnicy cen odpadów w kwocie                            168 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

2.  Dotacje podmiotowe na łączą kwotę                                                           227 820 zł 

     w tym
     1) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach     204 000 zł
     2) Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej                                                13 720 zł
     zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na 

łączną kwotę – 96 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 7. 
4. Dotacje  celowe  na  pomoc  finansową  dla  innych  jednostek  samorządu 

terytorialnego na łączną kwotę – 246 200 zł, zgodnie załącznikiem nr 7.  

§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
     1)  przychody                          - 26 000 zł,
     2)  wydatki                          - 26 000 zł,        
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    zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu               - w kwocie       300 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu          - w kwocie    6 260 000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów                                  - w kwocie 1 000 000 
zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania  kredytów  na  pokrycie  występującego  w  ciągu  roku  przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 

niezbędna  dla  zapewnienia  ciągłości  działania  gminy  i  termin  zapłaty  upływa
w roku następnym na łączną kwotę 500 000 zł,

3) dokonywania  zmian  w  planie  wydatków  między  rozdziałami  i  paragrafami
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) przekazania  kierownikom  jednostek  budżetowych  uprawnień  do  dokonywania 
przeniesień w planie wydatków.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
oraz na terenie Gminy Jasło w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 14

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą  
od 1 stycznia 2007 r.
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