
Zarządzenie Nr 39/2004

Wójta Gminy Lichnowy 
z dnia 15 listopada 2004r.

W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lichnowy na rok 2005 wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 200lr. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z 
art. 119,120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 
155,poz. 1014, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Lichnowy na 2004 r., który obejmuje:
zestawienie dochodów i wydatków wg działów - zał. Nr 1 ,

- zestawienie dochodów wg źródeł na kwotę 8.805.493 zł -zał. Nr 2,
- finansowanie niedoboru budżetowego - załącznik Nr 3,

zestawienie wydatków budżetowych wg zadań na kwotę 10.043.378 zał. Nr 4,
- zestawienie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów -  załącznik nr 5, 

szczegółowe zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków budżetowych-zał. Nr 6,
- zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu zadań administracji 

zleconych gminie na 2005r na kwotę - 1.677.120 zł. -  zał. Nr 7,
zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na 2005 r. -  zał. Nr 8,

- wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy w roku 2005 na ogólną 
kwotę 2.222.340 zł, zał. Nr 9 ,

- wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy - zał. 
Nr. 10

- zestawienie dotacji podmiotowych i przedmiotowych -  załącznik nr 11, 
przewidywany dług Gminy Lichnowy na rok 2005 - zał. Nr 12.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 30 
czerwca 2004r. zgodnie z zał. Nr 13.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. •

mgr Waldemar Lamkowski



UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Wójta Gminy Lichnowy w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 
2004 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

W trakcie opracowania projektu budżetu na 2005 rok dokonano szczegółowej analizy 
finansowania poszczególnych jednostek organizacyjnych z budżetu gminy.

Zaproponowane kwoty wydatków zapewniają minimum potrzeb zgłoszonych przez 
poszczególne jednostki.

Na zadania inwestycyjne i remonty proponuje się skierować kwotę 2.222.340 zł.
Do planowania dochodów przyjęto:

- w podatku rolnym stawkę 37 zł za 1 q żyta - średnia cena skupu żyta obliczona za 
okres III kw. 2004 wynosi 37,6 zł

- podatek od nieruchomości -  3 %  wzrost,
- podatek od środków transportowych -poziom roku 2004 ,
- czynsze za lokale mieszkalne - poziom roku 20040,

czynsz za lokale użytkowe wzrost o współczynnik inflacji 3 %,

Pozostałe dochody skalkulowano na poziomie roku 2003r. Dotacje celowe na finansowanie 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Lichnowy na 2004 r. 
wynoszą 447.610 zł, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w 
wysokości określonej przez Ministra Finansów -  523.542 zł.

W projekcie uwzględniono subwencje ogólne:
- subwencja oświatowa - 3.026.674 zł,

subwencja podstawowa - 512.921zł,
subwencja uzupełniająca - 321.726 zł

- subwencja z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym - 110.000 zł.

Tak skonstruowany budżet na 2004 r. przekazano Przewodniczącemu Rady Lichnowy w dniu 
15 grudnia 2003r.
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