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Uchwała Nr XLII / 406 / 05
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 i ust. 2 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i art. 135 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; 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; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495), Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Zgierza na okres roku kalendarzowego 2006.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta Zgierza w wysokości 88.885.726 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
	dochody zadań zleconych w wysokości 13.521.024 złote;

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 400.000 złotych.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta Zgierza w wysokości 98.161.161 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:
	wydatki na zadania zlecone w wysokości 13.521.024 złote;

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 400.000 złotych.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 9.275.435 zł, który zostanie sfinansowany środkami określonymi w § 5.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 11.979.936 zł, z tego: wolne środki w kwocie 2.349.936 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 9.630.000 zł.

§ 6. Ustala się rozchody w wysokości 2.704.501 złotych na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
Prognozę długu miasta Zgierza na 31 grudnia 2006 r. i lata następne określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 8. Ustala się wykaz programów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji rad osiedli jednostek pomocniczych w wysokości 72.800 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji dla instytucji kultury w wysokości 1.754.700 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
	Ustala się dla zakładów budżetowych dotacje podmiotowe w kwocie 5.695.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

Ustala się dotację przedmiotową w kwocie 3.200.000 złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu wozokilometra miejskiej komunikacji autobusowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
Ustala się kwotę dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 477.604 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Ustala się kwotę dotacji dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w kwocie 5.000 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 12. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 870.000 złotych, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 13. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 160.600 złotych, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 14. Ustala się przychody zakładów budżetowych miasta Zgierza w kwocie 22.792.335 złotych i wydatki w kwocie 22.792.335 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 15. Ustala się przychody i wydatki rachunków dochodów własnych w kwocie 751.987 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 16. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki w wysokości 650.000 złotych, rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.550.000 złotych.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zgierza do dokonywania zmian w wydatkach bieżących, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem zmian dotacji i wydatków inwestycyjnych.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zgierza do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem wykonującym obsługę bankową budżetu miasta Zgierza.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zgierza do udzielania pożyczek krótkoterminowych do kwoty 90.000 zł.

§ 20. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Zgierza do przedłożenia Radzie Miasta Zgierza sprawozdania w formie pisemnej o przebiegu wykonania dochodów i wydatków oraz zmian dokonanych w budżecie w zakresie zadań własnych i zleconych za I półrocze 2006 roku, w terminie do 31 sierpnia 2006 roku.

§ 21. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Zgierza do przedłożenia Radzie Miasta Zgierza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2006 w szczegółowości uchwały budżetowej na rok 2006, w terminie do 30 marca 2007 roku.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Monitorze Samorządowym Miasta Zgierza.



Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Jerzy Sokół

