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1890
UCHWA£A Nr XIX/116/04 RADY POWIATU OBORNICKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IX/59/03 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu u¿ywania jednostek p³ywaj¹cych napêdzanych silnikami
spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz 1592 z póniejszymi zmianami) uchwala siê co
nastêpuje:

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Obornickiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. 1. W tytule oraz w treci §1 zmienianej Uchwa³y
skrela siê s³owo i elektrycznymi.

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Andrzej Okpisz

2. Pozosta³e zapisy Uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.

1891
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY BARANÓW ZA 2003 ROK
Bud¿et Gminy Baranów na 2003 r. zosta³ uchwalony
uchwa³¹ nr IV/16/2002 z 30 grudnia 2002 r. Po stronie dochodów stanowi³ kwotê 9.247.736 z³., w tym dotacje na zadania
zlecone  356.735 z³., a po stronie wydatków kwotê 9.993.736
z³., w tym wydatki na zadania zlecone  356.735 z³. Deficyt
bud¿etu stanowi¹cy kwotê 746.000 z³. mia³ byæ pokryty przychodami z zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek. W okresie
sprawozdawczym dokonano siedem zmian bud¿etu w podjêtych przez Radê Gminy uchwa³ach Nr VI/44/2003 z dnia 31
marca 2003 r., Nr VIII/49/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r., Nr
X/57/2003 z dnia 30 wrzenia 2003 r., Nr XII/67/2003 z dnia 19
listopada 2003 r. Nr 13/72/2003 z dnia 03 grudnia 2003 r., Nr
XIV/74/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. i Nr XV/75/2003 z dnia
30 grudnia 2003 r. oraz dwóch zmian podjêtych Zarz¹dzeniem
Wójta Gminy Nr 12/2003 z dnia 30 maja 2003 r. i Nr 22/2003
z dnia 28 sierpnia 2003 r. W zwi¹zku z powy¿szymi zmianami

dochody zwiêkszy³y siê o 542.854 z³. i ostateczna kwota
stanowi 9.790.590 z³. w tym dotacje celowe otrzymane
z bud¿etu pañstwa na finansowanie zadañ bie¿¹cych zleconych gminom  443.417 z³. Po stronie wydatków zmniejszono
plan o 91.546 z³., które po zmianie stanowi¹ 9.902.190 z³.
Deficyt bud¿etu w kwocie 111.600 z³. zosta³ sfinansowany
przychodami z po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i wolnymi
rodkami pieniê¿nymi jako nadwy¿ka rodków pieniê¿nych
na rachunku bie¿¹cym jednostki samorz¹du terytorialnego
wynikaj¹cej z rozliczenia kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych
oraz po¿yczkami na zaci¹gniêcie których zosta³y podjête stosowne uchwa³y.
W 2003 roku wykonanie bud¿etu przedstawia poni¿sza
analiza.
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Planowane dochody na 2003 r.
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rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin
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