UCHWAŁA NR VI/25/2003

Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 stycznia 2003 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2003 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit "d" i lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591, z
2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, i Nr 214 poz.
1806 ), oraz art. 109, art.112 ust 1 i 2 pkt.2,3,5, art.116, 117, 118, art.124 ust 1 pkt.
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 i ust.2 pkt.1 i 2,ust.3, art.128 ust.1 i 2 pkt.1, art.135 i art.136 ust.1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 155, poz.1014, z 1999 r. Nr
38, poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.778 i Nr 110, poz.1255, z 2000 r Nr 6, poz. 69, Nr
12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1041, Nr 119, poz.1251 i Nr 122 poz.1315, z 2001r.
Nr 45, poz.497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz.1070, Nr 100, poz. 1082, Nr
102, poz. 1116, Nr 125, poz.1368 i Nr 145 poz. 1623, z 2002 r Nr 41 poz.363 i .365, Nr 74
poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 156 poz.1300,Nr 200 poz.1685, Nr 213 poz.
1802, Nr 214 poz.1806 i Nr 216 poz. 1824 ) Rada Miejska w Łowiczu uchwala co
następuje:
§1
1.Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości 38 538 207 zł.
szczegółowe źródła dochodów określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ustępie 1 obejmuje:
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
w wysokości 2 691 769 zł. załącznik Nr 3 do uchwały.
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 430 000 zł.
3.Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 59 366 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
§2
1.Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości 38 610 215 zł.
Przeznaczenie wydatków na realizację zadań określa załącznik Nr 2 do uchwały.
2.Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w wysokości 2 691 769 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 430 000 zł.,

3) dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie
umów zawartych ze Starostwem Powiatu Łowickiego w wysokości 20 000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
4) dotacje na działalność bieżącą Instytucji Kultury w kwocie 1 003 000 zł. zgodnie
z załącznikiem Nr 9,
5) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 270
620 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 10,
6) dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 735 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.
§3
1. Budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 72 008 zł. który zostanie pokryty
kredytem
bankowym.
2. Spłata kredytów w wysokości 1 502 892 zł. oraz pożyczek w wysokości 370 100 zł nastąpi
z dochodów budżetowych.
3. Źródłami sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach miasta
będzie:
1) kredyt w wysokości 1 000 000 zł,
2) pożyczki na ogólną kwotę 805 000 zł zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi,
3) kredyt w wysokości 140 000 zł zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska.
4. Zestawienie rozchodów i przychodów budżetu miasta o których mowa w ust. 2 i 3 zawiera
załącznik Nr 4 do uchwały.
§4
Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z
załącznikiem
Nr 5 do uchwały.
§5
Uchwala się plan przychodów i wydatków:
1) Zakładów budżetowych na kwotę 12 422 500 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2) Środków specjalnych na kwotę 240 550 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
3) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 194 000 zł. zgodnie z załącznikiem
Nr 8 do uchwały.
§6

Ustala się rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 382 000 zł.
§7
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu
roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1 000 000 zł.
2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego
działu.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
§8
Upoważnia się Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań do
wysokości 3 000 000 zł.
§9
Ustala się kwotę 1 000 000 zł. stanowiącą maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń
udzielonych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym.
§ 10
Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem
§ 11
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do:
1. przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie uchwalonym
przez Radę Miejską budżetem miasta na 2003 rok w terminie do 31 sierpnia 2003 roku
2. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie
dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetowego według
rozdziałów i źródeł dochodów oraz w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków,
w terminie do dnia 31 marca następnego roku z uwzględnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- dotacji
- wydatków na spłatę odsetek od kredytów
b) wydatków majątkowych.
§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 13
Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1
stycznia
2003 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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