Uchwała Nr XVII / 1 / 08
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 oraz art. 51 ust.1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 174, art. 176, art.
184 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 3 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co
następuje:
§ 1.

Uchwala się budżet Gminy Miasto Brzeziny na rok kalendarzowy 2008.

§ 2.

Uchwala się dochody budżetu Gminy Miasto Brzeziny w wysokości 21.651.000,00 zł zgodnie z
załącznikiem nr 1.

§ 3.

Uchwala się wydatki Gminy Miasto Brzeziny w wysokości 24.636.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 5. 1. Różnica między dochodami w kwocie 21.651.000,00 zł a wydatkami w kwocie
24.636.500,00 zł stanowi deficyt budżetowy w kwocie 2.985.500,00 zł.
2. Deficyt budżetowy w kwocie 2.985.500,00 zł oraz spłaty rat kredytów i pożyczek
przypadających na rok bieżący w wys. 1.715.659,00 zł zostaną sfinansowane przychodami
pochodzącymi z kredytów w wys. 4.701.159,00 zł.
3. Przychody w wysokości 4.701.159,00 zł i rozchody w wysokości 1.715.659,00 zł określa
załącznik nr 10.
§ 6.

1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
a) w dziale 754 – kwotę 2.000,00 zł zgodnie z ustawą z 26.04.2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).

§ 7.1. Uchwala się plan nakładów na inwestycje na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Uchwala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z
załącznikiem nr 5.
§ 8.

Uchwala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury na 2008 rok zgodnie z
załącznikiem nr 6.

§ 9.

Uchwala się dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 199.500,00 zł na realizację zadań określonych w
miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii i przemocy w rodzinie.

§ 10. Uchwala się przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
2008 rok w kwocie 43.171,00 zł i wydatki w kwocie 43.171,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr
7.
§ 11. Uchwala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 12. Uchwala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 13. Uchwala się prognozę długu Gminy Miasto Brzeziny wynikającą z planowanych i zaciągniętych
zobowiązań na dzień 31.12.2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości
1.100.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.400.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w
wysokości 2.000.000,00 zł.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami,
2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Brzeziny do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank
wykonujący obsługę budżetu Miasta,
4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
6) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych wieloletnim programem
inwestycyjnym do wysokości określonej w załączniku nr 5.
§ 16. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku w
terminie do 31 sierpnia 2008 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu do 20
marca 2009 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Brzeziny.
PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

