UCHWAŁA NR LI/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.
211, 212, 214, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 roku, poz. 60, 191,
659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Gminy Miasto Łowicz na 2018 rok.
§ 2.Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 147.085.472,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 112.584.814,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 34.500.658,00 zł.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości
24.598.483,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 167.314.767,80 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 108.255.675,80 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 59.059.092,00 zł,
2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 rok przedstawia
tabela nr 6.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 24.598.483,00 zł, zgodnie
z tabelą nr 4.
§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości
20.229.295,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów
i pożyczek oraz emisji obligacji samorządowych w wysokości 20.229.295,80 zł.
§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 28.000.000,00 zł i rozchody budżetu
w łącznej wysokości 7.770.704,20 zł, zgodnie z tabelą 5.
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości
2.050.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22.250.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w wysokości 8.850.000,00 zł.
§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 168.403,80 zł,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
313.000,00 zł,
3) celową z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
w wysokości 1.452.098,00 zł,

4) celową z przeznaczeniem na wydatki Zarządów Rad Osiedli w wysokości 70.000 zł,
5) celową z przeznaczeniem na wydatki z inicjatywy lokalnej w wysokości 30.000 zł.
§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 680.000,00 zł z tytułu opłat z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 630.000,00 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2018 rok, zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Tabelą Nr 8
§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe,
przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 36.066.000,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe,
przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 6.922.047,00 zł.
§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie
z załącznikiem nr 2.
§15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w ramach działu, w tym polegających
na przesunięciach w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami,
w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację
zadania, za wyjątkiem utworzenia lub likwidacji nowego zadania.
§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania w 2018 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych
na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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