
Uchwała Nr XXVIII/164/06
Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 25 lutego  2006r.

w sprawie   uchwalenia budżetu gminy na 2006r.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  i  9  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.  1591 z póżn. zm) oraz art.
165, 166 ust.1 i 2, art. 182, 184, 188 ust. 2 i art.195 ust.2 ustawy z 30 czerwca
2005r.  o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 249 z 2005r.  poz.  2104 ) i  art.  420
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r  Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2001r. Nr
62, poz.627) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 1,
ogółem na kwotę      11.155.663 zł.

       
w tym: 
a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie
ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a , w wysokości  1.581.228 zł.

b)  dotacje   celowe  na  zadania  powierzone  gminie  w  drodze  umów  lub
porozumień  zawartych  z  innymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 1b, w wysokości 243.880 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
   ogółem na kwotę      10.921.963  zł.
w tym: 
a) wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej

zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a, 
     w wysokości       1.581.228 zł

b) wydatki na zadania powierzone gminie w drodze umów lub porozumień 
     zawartych z innymi  jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
     z załącznikiem nr 2b, w wysokości 243.880 zł.

§ 2

Różnica między  dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę
budżetu na kwotę 233.700 zł. , z przeznaczeniem na wykazaną w rozchodach
budżetu spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
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§ 3

1. Określa się :   
a. rozchody budżetu gminy na kwotę –     233.700 zł., 

związane ze spłatą pożyczek w WFOŚ i WG  zgodnie z załącznik  Nr 3

2. Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006r. i lata następne  stanowi       
     załącznik Nr 4

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie  30.000 zł. do dyspozycji Burmistrza, która
zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków  w ramach  zmian w planie
wydatków  budżetu,  dokonywanych  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o
finansach publicznych.

§ 5

1. Ustala się  wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 2.691.644  zł.   
    oraz wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5
2.W 2006r. gmina będzie realizowała wydatki na programy i projekty 
     realizowane z funduszy Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

§ 6

1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie
z załącznikiem nr 6.

2. Określa się plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych  
zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 7 

1. W planie wydatków budżetu określa się – zgodnie z załącznikiem nr 8 –  
     kwoty i zakres dotacji dla:

1. zakładów budżetowych 
2. samorządowych instytucji kultury,
3. podmiotów realizujących zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży

oraz zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

2. Zmiana wielkości dotacji określonych w załączniku nr 8 następuje w drodze
    uchwał Rady Miejskiej.

§ 8
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Określa  się  dochody  z  tytułu  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych
w wysokości  66.000  zł.  oraz  wydatki  budżetu  na realizację  zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości
66.000 zł. – zał. Nr 9

§  9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarty w zał. Nr 10

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania  zmian  w  planie  wydatków  z  wyłączeniem  przeniesień

wydatków  między  działami  oraz  z  wyjątkiem  zwiększeń   na  wydatki
majątkowe i wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

2. O zmianach w planie  wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień  i
uprawnień, o których  mowa w ust. 1 i 2, Burmistrz poinformuje  Radę Miejską
w ramach:
a) informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2006  r.,  której

przedstawienie przewiduje art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
b) sprawozdania  rocznego  z  wykonania  budżetu  gminy  przedkładanego

w myśl art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 12

1.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania krótkoterminowych kredytów 
   i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
   niedoboru budżetu.

2.Suma zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie może    
   przekroczyć kwoty 300.000 zł.

3. Zaciągnięte kredyty i  pożyczki z przeznaczeniem  na cel określony w ust. 1,
podlegają spłacie w roku budżetowym.

4. Upoważnia  się Burmistrza do  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
gminy i termin zapłaty upływa w 2007r. – na kwotę 370.000 zł.
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§ 13

Określa  się  wysokość sumy, do  której  Burmistrz  może samodzielnie  zaciągnąć
zobowiązania, na kwotę  650.000 zł.

§ 14

Upoważnia  się  Burmistrza  do  lokowania  wolnych  środków  budżetowych  na
rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

 § 15

Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2006  roku  i  podlega  ogłoszeniu  w  trybie  przewidzianym  dla  aktów  prawa
miejscowego.

           

Przewodniczący
Rady Miejskiej
  Janusz Pełka
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