UCHWAŁA NR 203 /XXXIII/2016
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4i pkt 9 lit. d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446. Ze zm.) oraz art. 211, 212,
239, 258 ust. 1 pkt.1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 29.382.859 zł,
zgodnie z tabelą nr 1. Dochody te obejmują:
dochody bieżące budżetu miasta w wysokości
28.285.859,00 zł,
dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości
1.097.000,00 zł.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
50.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
ustawami w wysokości 2.003.717,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią tabelę nr 3.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 32.085.328,32 zł,
zgodnie z tabelą nr 4. Wydatki te obejmują:
Wydatki bieżące budżetu miasta w wysokości
24.981.328,32 zł,
Wydatki majątkowe budżetu miasta w wysokości 7.104.000,00 zł.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 50.000 zł,
zgodnie z tabelą nr 4.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
ustawami w wysokości 2.003.717,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.
§ 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 7.104.000,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 6.
§ 4. Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków funduszy unijnych
w wysokości 2.661.485,32 zł, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 5. Deficyt budżetu miasta wynosi 2.702.469,32 zł i pokryty zostanie zaciągniętym
kredytem lub pożyczką.
§ 6. Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią tabelę nr 7 do niniejszej uchwały.
§7. 1. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na
sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 800.000 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości do kwoty określonej w
Uchwale Budżetowej.
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§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 166.000 zł i rezerwę celową na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 84.000 zł.
§ 9. Ustala się dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w
wysokości 1.528.350,00 zł.
Ustala się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości
115.000,00 zł.
Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
w wysokości 3.492.402,00 zł.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta stanowi załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
Ustala się dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z zakresu bezpieczeństwa
publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów lub pożyczek na
pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 800.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek na
pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości wynikającej z deficytu
określonego w uchwale Budżetowej.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w ramach działu w
planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w ramach działu w
planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć wieloletnich do WPF.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień innym
jednostkom organizacyjnym j.s.t. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków
budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1
stycznia 2017 roku
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński
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