Projekt

UCHWAŁA Nr ……….
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia …………. roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2008 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt.10, art. 51 ust.1 i 2, art.
58, art.61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz. U Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr.80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz.
1055 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181,poz.
1337 z 2007 r Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) oraz art.165, art.166, art.
167, art. 168, art.169, art. 170, art.173, art.174, art. 176, art.182 art.184, art. 188 ust.2 pkt.1 i
pkt.3, art.195 ust.2 art. 198, art.199 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420 oraz z 2006r Nr 45, poz.
319, Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217 i poz.1218, Nr 187 poz.1381 i Nr 249 poz.1832 z
2007 r Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz.984) Rada Miejska w
Łowiczu uchwala, co następuje:
§ 1.1 Dochody budżetu gminy w wysokości 64.923.721 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 63.110.221 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 1.813.500 zł,
2. Dochody budżetu gminy określa załącznik nr 1
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 77.598.511 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2,
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 50.765.691 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 26.832.820 zł,
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2012 zgodnie z
załącznikiem nr 3.
4.Ustala się wydatki inwestycyjne na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 3a.
5.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.214.620 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 4.
§ 3.1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.674.790 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.459.790 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie
2.215.000 zł,
2.Przychody budżetu w wysokości 20.487.482 zł, rozchody w wysokości
7.812.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Przypadające w roku 2008 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie
7.812.692 zł
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zostaną sfinansowane przychodami z:
1) kredytów w kwocie
6.900.210 zł,
2) przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 912.482 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości 249.692 zł,
2)celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
50.000 zł,
3)celową z przeznaczeniem na zadania oświatowe w wysokości 198.000 zł,
4)celową z przeznaczeniem na wydatki Zarządów Rad Osiedli w wysokości 50.000 zł,.
§ 5.1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.Dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy związane z
otrzymaną dotacją z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.
3.Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa określa załącznik nr
8.
§ 6.1.Ustala się dochody w kwocie 450.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 430.000 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w kwocie 480.000 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) działających na terenie gminy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.533.215 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 10.
2) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.397.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
dla Zakładu Budżetowego w kwocie 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 454.640 zł, zgodnie
załącznikiem nr 13,
5. Dotacja z budżetu dla innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie
45.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14,
6. Dotacja z budżetu na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr15.
§ 8.1.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
w wysokości:
1) przychody
13.875.000 zł,
2) wydatki
13.875.000 zł,
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zgodnie z załącznikiem nr 16.
§ 9.1.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody
193.000 zł,
2) wydatki
193.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 17.
§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku
i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 18.
§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.020.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16.524.790 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów w kwocie 7.000.210 zł.

§ 12.Upoważnia się Burmistrza Miasta Łowicza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami,
2) zaciągania w roku budżetowym 2008 pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku 2009,
4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych oraz
wydatków
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności wykazanych w załączniku nr 3 i 4.
5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku
następnym,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
§ 13.1. Burmistrz Miasta Łowicza przedłoży:
1) Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania
budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2008 r. w szczegółowości:
dochody bieżące i dochody majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów oraz
wydatki bieżące i wydatki majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i
pochodnych od wynagrodzeń, dotacji w terminie do 31 sierpnia 2008 roku,
2) Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację pisemną o przebiegu
wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2008 roku
szczegółowości nie mniejszej niż w planach finansowych, uwzględniającą stan należności
i zobowiązań, w tym wymagalnych w terminie do 31 sierpnia 2008 roku,
3) Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania
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budżetu Miasta za 2008 rok w szczegółowości: dochody bieżące i majątkowe według
działów, rozdziałów i paragrafów oraz wydatki bieżące i wydatki majątkowe w działach i
rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym
wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji w terminie do 20
marca 2009 roku,
4) Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji
kultury za 2008 rok , w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym w
terminie do 20 marca 2009 roku.
§ 14.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§15.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Łowiczu.

Przewodniczący Rady
Henryk Zasępa
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