Uchwała Nr IV / 22 / 2007
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.
165, 166, 166 a, 173, 182, 184 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art.
195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:

§ 1.
1. Ustala się dochody budŜetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 w wysokości
53.763.590 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
1) dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w
wysokości 11.077.698 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.
2) dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gminy w wysokości 1.017.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do
uchwały.
3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 75.000 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 1c do uchwały.
§ 2.
1. Ustala się wydatki budŜetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 w wysokości
60.178.710 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub
umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 75.000 zł,
2) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 529.050 zł.
2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
załącznik nr 2a do uchwały.

11.077.698 zł, określa

3. Plan wydatków majątkowych w kwocie 10.278.066 zł, określa załącznik nr 2b do
uchwały.
4. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w kwocie
1.852.500 zł, określa załącznik nr 2c do uchwały.
5. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie
zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność poŜytku publicznego w
kwocie 434.300 zł, określa załącznik nr 2d do uchwały.
6. Plan dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie
533.000 zł określa załącznik nr 2e uchwały.
§ 3.
1. Deficyt budŜetu w wysokości 6.415.120 zł, zostanie sfinansowany przychodami z
tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek.
2. Plan przychodów i rozchodów budŜetu Miasta i Gminy Pleszew określa załącznik
nr 3 do uchwały.
§ 4.
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z
załącznikiem nr 4 do uchwały oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku nr 4a
do uchwały.
§ 5.
W budŜecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 112.000 zł,
2) celową w wysokości 155.552 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne,
3) celową w wysokości 40.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.
§ 6.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych
w kwocie 363.300 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Programie
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości łącznej 391.527 zł.
§ 7.
Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŜetowych
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 9.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek w kwocie
10.600.000 zł, z tego:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu w
kwocie 1.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu w. kwocie 6.415.120 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i
kredytów w kwocie 3.184.880 zł.
§ 10.
UpowaŜnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1) Zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na
pokrycie występującego w ciągu roku budŜetowego deficytu budŜetu do
wysokości 1.000.000 zł
2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku następnym,
3) Dokonywania zmian w budŜecie polegających na przeniesieniach w planie
wydatków bieŜących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
klasyfikacji budŜetowej,
4) Lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w
innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu,
5) Dokonywania zmian w budŜecie polegających na przeniesieniach w planie
wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budŜetowej między
zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z ustalonym wykazem inwestycyjnym
stanowiącym załącznik nr 2b do uchwały,
6) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku nr 4 do uchwały.
7) Zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów ze środków
budŜetu
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zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 4a do
uchwały.

§ 11.
Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy moŜe samodzielnie
zaciągać zobowiązania.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 13.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

