UCHWAŁA NR XXVIII/197/05
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) w związku z art. 109, art. 124
i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.3) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 15 843 161zł
w tym:

dochody własne
subwencja
dotacje

w kwocie
w kwocie
w kwocie

-

na zadania zlecone
na zadania własne
na zadania realizowane
na podstawie porozumień
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8 763 081zł
3 840 280zł
3 239 800zł
2 808 100zł
426 700zł
5 000zł

§ 2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 17 452 669zł
w tym:
-

wydatki bieżące w kwocie 15 769 561zł

-

a) wynagrodzenia i pochodne
w kwocie
b) dotacje
w kwocie
c) obsługa długu
w kwocie
wydatki majątkowe w kwocie 1 683 108zł

7 221 137zł
650 000zł
56 000zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 609 508zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi
z:
1

pożyczki z WFOŚiGW,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr
113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr
96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 114,
Nr 64, poz. 565, Nr 169, poz. 1420 i Nr 180, poz.1495.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz.1229, z 2002r. Nr 74, poz.
676, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 50,
poz. 782 i poz. 783, Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865,
Nr 217, poz. 2124, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959,
Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr
130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1458.

-

pożyczki na prefinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków EFRR,

-

nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 4. Określa się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych na lata 2006-2009, w tym na

2006 rok w kwocie 2 135 702zł, w tym:
-

wydatki na projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2006r.
w kwocie 512 400zł,

-

środki GFOŚiGW w kwocie 455 294zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Określa się źródła przychodów i rozchodów budżetu gminy:
przychody

w kwocie

1 844 376zł

rozchody
w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

234 868zł

§ 6. Określa się środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
stan środków na początek roku

w kwocie

495 316zł

przychody w 2006r.

w kwocie

250 000zł

wydatki

w kwocie

457 294zł

stan środków na koniec roku
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

288 022zł

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami, w tym:
dochody

w kwocie

wydatki
w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2 808 154zł
2 808 154zł

§ 8. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w kwocie 39 800zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. Określa się wielkość dotacji dla:
a) Instytucji Kultury – Ośrodek Kultury

w kwocie

395 000zł

w kwocie

95 000zł

w kwocie

140 000zł

d) gminy na zadania bieżące realizowane w kwocie

20 000zł

i Turystyki
b) Biblioteki
c)

dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych

na podstawie porozumień
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne,
w tym na 2006 rok 982 140zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 11. Określa się planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne,
w tym na 2006 rok na kwotę 289 868zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza Pakości do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 600 000zł,
2) zaciągania zobowiązań do wysokości 1 000 000zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu:
a) przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów,
b) przeniesienia wydatków między rozdziałami w ramach działów.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 13. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 50 000zł.
§ 14. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
kwocie

110

000zł,

oraz

wydatki

na

realizację

zadań

określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania
narkomanii w łącznej kwocie 110 000zł.
§

15.

Zobowiązuje

się

Burmistrza

Pakości

do

informowania

Rady

Miejskiej

o dokonywanych zmianach w budżecie między sesjami.
§ 16. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/197/05
Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia podstawy gospodarki
finansowej na 2006 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest
rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w
oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy
szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość,
radnych oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb
mieszkańców

gminy

oraz

koniecznością

realizacji

ustawowo

określonych

zadań

własnych

i zleconych gminy.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 18 ust. 2 pkt 4

ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124

i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

