UCHWAŁA NR VI/49/2007
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 8 marca 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr
162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 165, art. 184, art. 188
ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 ) art. 11, art. 111 ust.1, art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231,
Nr 167, poz. 1372, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, Dz. U. z 2004 r. Nr 29,
poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz.
186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485), art. 400 ust. 1 i art. 402 ust. 4-6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627, zm. 115,
poz. 1229, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz.
1957, Dz. U. 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) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm.
Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003
r. Nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2004 Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ) uchwala się,
co następuje:

§1 Dochody budżetu gminy w wysokości 25.721.829 zł, zgodnie z załącznikiem nr l.
§2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.510.829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z
załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2007 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.789.000 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie
2) pożyczek

- 389.000 zł,
- 2.400.000 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3.857.824 zł, rozchody w wysokości 1.068.824 zł
z załącznikiem nr 5.

zgodnie

§4 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.022 zł.

§5 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§6 Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§7 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 4.766.979 zł, wydatki – 4.674.141 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 8.
§8 Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 425.000 zł,
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek
oświatowe - wychowawczych w wysokości – 1.057.000zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do
sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 145.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.
§9 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 62.000 zł,
2) wydatki
- 61.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§10 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.789.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.068.824 zł.
§11 Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
2) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1.068.824zł
3) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty
realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania
wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej załącznikach nr 3 i nr 4,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji

budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w
planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
dokonywania przeniesień w planie wydatków.
§12 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
§13 Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpłaty za dowody osobiste na
kwotę 92.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§14 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2007 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.
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