
Uchwała Nr XXXV/245/2005 

Rady   Miasta  Słupcy 

z dnia  21 grudnia 2005 r. 

 

w sprawie budżetu Miasta  Słupcy na 2006 rok. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku   
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,           
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80              
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 
poz.1441, Nr 175 poz. 1457 ) oraz art. 109, art. 116 ust. 1 i 4 art. 118  ust. 1 i 2,  art.124                     
i art. 128  ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych                              
( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 
1611, Nr 189 poz. 1851; Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264,             
Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz.114, Nr 64 
poz. 565, Nr 180 poz. 1495 ) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627, Dz. U. Nr 115 poz. 1229; Dz. U. z 2002 r. Nr 74 poz. 676,  
Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 233 poz. 1957, z 2003 r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 717, 
Nr 80 poz. 721,Nr 162 poz. 1568, Nr 175 poz. 1693, Nr 190 poz. 1865, Nr 217 poz. 2124; Dz. U. 
z 2004 r. 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, Dz. U. z 2005 r. 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, Nr 175 poz.1458, Nr 180 poz.1495 ) Rada  Miasta  Słupcy  
uchwala,  co następuje:  

 
§ 1. 

   
1.  Uchwala się dochody budżetowe w wysokości                                       22.119.860  zł,   
     w tym: 
     a)  dochody związane z realizacją zadań zleconych w wysokości                    3.378.160 zł 
         z tego: 

  - dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
     w wysokości                             -                                3.170.560 zł 
- dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego 
w wysokości          -                   207.600 zł 

           zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
2.  Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości                               21.948.860   zł,   
     w tym: 
     a)  wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości                                     3.378.160 zł                   
        z tego: 

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
     w wysokości                            -                   3.170.560 zł 
- wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego 
w wysokości                            -                   207.600 zł 

           zgodnie z załącznikiem  Nr 2. 
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§ 2. 
 

 
1.  Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie  171.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczek           
z NFOŚiGW, WFOŚŚiGW oraz kredytu. 

2.  Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3. 
3.  Prognozę długu publicznego stanowi załącznik Nr 4. 

 
§ 3. 
 

 
1.  Uchwala się wydatki na inwestycje w wysokości                     1.050.000  zł 
2.  Wykaz wydatków inwestycyjnych określa załącznik Nr 5. 
3. Uchwala się wydatki na wieloletni program inwestycyjny miasta Słupcy w wysokości 32.968zł 
4. Wydatki na wieloletni program inwestycyjny miasta Słupcy na lata 2006-2008 określa  
     załącznik Nr 13. 
 

§ 4. 
 

 
1. Ustala się dotacje budżetowe dla  instytucji kultury                     
      w wysokości                                                                                           696.222 zł 

      z tego: 
 
               a)  Miejski  Dom Kultury             -                  328.000 zł 

b) Miejska i Powiatowa Biblioteka 
      Publiczna                                        -                    244.381  zł 

               c)   Muzeum                                         -                     123.841 zł 
 

2. Zestawienie  przychodów  i  wydatków  zakładów  budżetowych  określa  załącznik  Nr   6. 
 
3. Plan  przychodów  i  wydatków  rachunków  dochodów  własnych  jednostek określa  

załącznik  Nr  7. 
 

§ 5 
 

Ustala się wielkość rezerwy ogólnej na nie przewidziane wydatki w wysokości            16.635 zł 
 

 

§ 6 

 
 
1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej : 
- przychody w wysokości            30.000 zł 
- wydatki w wysokości                70.000 zł 
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2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2006  rok  w  wysokości    70.000 zł w brzmieniu 
załącznika Nr 8 do uchwały. 

 

§ 7 
 
 
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych              

i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                           
w  wysokości    200.000 zł. 

2. Ustala się plan dotacji celowych i plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami   Nr 9  i 10 oraz 
dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją  zadań           
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie                      
z załącznikiem Nr 11. 

3. Ustala się plan finansowy zadań przyjętych do realizacji od innych jednostek samorządu 
terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12. 

 
 

§ 8 
 
Upoważnia się Burmistrza  Miasta do  dokonywania  następujących  zmian w  budżecie miasta: 
1) przeniesień  wydatków  budżetu  miasta  między  rozdziałami  w  ramach  danego  działu, 
2) zwiększenia lub zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

zaplanowanych  w budżecie miasta nie więcej niż  o  5%  w  ramach środków zaplanowanych  
w   danym dziale, 

3) zwiększanie wydatków inwestycyjnych nie więcej niż  o 10% wartości zaplanowanej               
na  każde  zadanie  w wykazie inwestycji w ramach środków zaplanowanych w danym dziale. 

 

 

§ 9 
 
1.  Upoważnia   się   Burmistrza   Miasta   Słupcy   do   dokonywania   spłat   rat   pożyczek     
     długoterminowych   zaciągniętych   z: 
1) Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki Wodnej  do wysokości 
kwot określonych  w załączniku Nr 4,  
2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  do  wysokości  kwot  
określonych  w  załączniku  Nr  4. 

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Słupcy do dokonywania spłat rat kredytu      
długoterminowego do wysokości kwot określonych   w   załączniku   Nr  4. 
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§ 10 
 

 
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów  krótkoterminowych zaciąganych              

przez Burmistrza  na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu 
miasta do wysokości  500.000 zł. 

2. Burmistrz Miasta Słupcy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 500.000 zł 
 

 

§ 11 
 
 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi   Miasta  Słupcy. 
 

 
§ 12 

 
 
1. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem   01 stycznia  2006  roku. 
 
2. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego. 
 
3. Uchwała  podlega  podaniu do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie jej odpisu        

na   tablicy  ogłoszeń. 
  
 

 


