Uchwała nr XVIII/200/08
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 10 stycznia 2008 roku
w sprawie budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4, pkt9 lit.d, pkt10, art.51, art.57, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku) oraz art.24, art.165, art.166,
art.167, art.168, art.173, art.174, art.175, art.176, art.184, art.188 oraz art.195 ustawy z dnia 30czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104) oraz art.400, art.403, art.405, art.406,
art.407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z
późniejszymi zmianami) art.41 ust.5 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. nr 100 poz 1086 z 2000 roku z późniejszymi zmianami)
Rada Miasta w Piekarach Śląskich
uchwala:
§1
1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2008 w wysokości 132.192.787- zł w tym:
–

dochody powiatu 30.575.880,- zł,

–

dochody gminy 101.616.907- zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b.
Dochody bieżące wynoszą 121.605.267, -zł a dochody majątkowe 10.587.520,- zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2008 w wysokości 155.487.801,- zł w tym:
–

wydatki powiatu 34.356.412,- zł

–

wydatki gminy 121.131.389,- zł
zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23.295.014,-zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 900.000,-zł
b) zaciągniętych kredytów w kwocie 13.745.014,-zł
c) wyemitowanych obligacji komunalnych 8.650.000,-zł
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 31.406.199,-zł i rozchody budżetu w kwocie 8.111.185,-zł zgodnie z załącznikiem nr 6
§2
Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie i Powiatowi ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 3
2) zadań własnych Gminy i Powiatu realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3
Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 850.000,-zł
§4
1. Ustala się:
1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 27.131.034,-zł
2) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 13
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§5
Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
1. dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 3.860.000, -zł zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na łączną kwotę 305.000,-zł
3. na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i
niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącymi działalność pożytku publicznego na łączną
kwotę 931.790,-zł
4. na zadania realizowane przez jst na podstawie zawartych porozumień lub umów 1.155.145,-zł
5. zwrot nadmiernie pobranych dotacji 17.810, -zł
6. wpłata gminy na rzecz lokalnego transportu zbiorowego 5.000.000,- zł
§6
Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 950.412, -zł oraz rezerwę celową w wysokości
657.674,- zł z przeznaczeniem na:
–

odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli – 557.674,- zł

–

zarządzanie kryzysowe – 100.000,- zł
§7

1. Ustala się plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7
2. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z
załącznikiem nr 11
§8
Ustala się plan przychodów i wydatków:
1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 8
2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 9
3. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - załącznik nr 10
§9
Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§10
Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych
zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 3.500.000,- zł
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych
zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 23.295.014,- zł
3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych – do kwoty
3.511.185,- zł
§11
Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku nr 13
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do
wysokości 3.500.000,- zł
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.
5) zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej
6) zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z Unii Europejskiej
7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
8) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów
kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.
§12
1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym
zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych
stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.
§13
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Ilość głosów za – 13
Ilość głosów przeciw – 9
Ilość głosów wstrzymujących się - 1

