UCHWAŁA NR ……./201…
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

PROJEKT

z dnia …………. roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626 i 1877
oraz 2015r. poz.238,532,1045,1117,1130,1189,1190,1269 i1358) Rada Miejska w Łowiczu
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Gminy Miasto Łowicz na 2016 rok.
§ 2.Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 87.268.179,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości
85.218.179,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 2.050.000,00 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
6.809.268,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 94.619.103,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości
78.645.903,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 15.973.200,00 zł,
2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 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 6.809.268,00 zł, zgodnie
z tabelą nr 4.
§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości
7.350.924,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.350.924,00 zł,
§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 13.150.000,00 zł i rozchody budżetu
w łącznej wysokości 5.799.076,00 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
1.540.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.086.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w wysokości 6.380.000,00 zł.
§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 114.454,00 zł,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
203.500,00 zł,
3) celową z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
w wysokości 2.500.000,00 zł,

4) celową z przeznaczeniem na wydatki Zarządów Rad Osiedli w wysokości 60.000 zł.
§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 650.000,00 zł z tytułu opłat z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 600.000,00 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 2016 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 3.510.120,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe,
przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 5.616.326,00 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 2016 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 2016 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Michał Trzoska

