UCHWAŁA NR ………../2013
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 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 2013 poz.594, poz.645)
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 2013 poz.885, poz.938) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Gminy Miasto Łowicz na 2014 rok.
§ 2.Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 83.787.127,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 80.217.127,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 3.570.000,00 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
6.041.162,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 79.485.185,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 70.502.185,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 8.983.000,00 zł,
2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 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 6.041.162,00 zł, zgodnie
z tabelą nr 4.
§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu
w wysokości 4.301.942,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.301.942,00 zł.
§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.700.000,00 zł i rozchody budżetu
w łącznej wysokości 7.001.942,00 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
1.550.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w wysokości 7.790.000,00 zł.
§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 151.021,00 zł,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
175.200,00 zł,
3) celową z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
w wysokości 1.900.000,00 zł,
4) celową z przeznaczeniem na wydatki Zarządów Rad Osiedli w wysokości 60.000 zł.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 647.080,00 zł z tytułu opłat z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 597.080,00 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 2014 rok” zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 12. Ustala się dochody w kwocie 2.160.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r poz.391) oraz wydatki w kwocie 2.167.000,00 zł na zadania określone w
ustawie z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 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 2.532.300,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe,
przedmiotowe i celowe, w łączne j wysokości 4.082.551,00 zł.
§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie
z załącznikiem nr 2.
§15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do 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 2014 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.500.000,00 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 2014
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Zasępa

