Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/79/2006
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 15 listopada 2006r.

Projekt

U C H W A Ł A Nr ………
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia …………………
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr
175 poz. 1457) oraz art. 165, 173, 182, 184, 188 ust.2 art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co
następuje:
§ 1 . 1. Ustala się dochody budżetu na 2007 rok w wysokości

20 255 477,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
b) dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości

4 427 540,00 zł,
296 900,00 zł.
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§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2007 rok w wysokości

20 840 677,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 18 056 677,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

7 981 253,00 zł,

b) dotacje 556 000,00 zł,
w tym:
• przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tuliszkowie na dofinansowanie do kosztów oczyszczania ścieków
123 400,00 zł,
• podmiotowe dla instytucji kultury

372 600,00 zł,

z tego:
- dla Miejsko – Gminnej biblioteki Publicznej w Tuliszkowie

153 000,00 zł,

- dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie

219 600,00 zł,

• dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury
fizycznej i sportu 60 000,00 zł,
z tego:
- organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy wraz z organizacją udziału w
rozgrywkach 40 000,00 zł,
- organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla
dzieci i młodzieży 15 000,00 zł,
- organizacja Dnia Sportu podczas obchodów „Dni Tuliszkowa” 5 000,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu

151 800,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 784 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 427 540,00 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 4.
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§ 3. 1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
wysokości 98 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na:
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości
94 000,00 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 4 000,00 zł.
§ 4.1 Deficyt budżetu w kwocie 585 200,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5.
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 170 000,00 zł,
2) celową w wysokości 160 000,00 zł,
3) rezerwę celową określoną w § 5 ust. 2 przeznacza się na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli
oraz pracowników administracyjnych i obsługowych oświaty.
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
- przychody w wysokości 1 778 743,00 zł,
- wydatki w wysokości

1 777 970,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:
- przychody

kwota - 14 200,00 zł,

- wydatki

kwota - 14 200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 390 000,00 zł,
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i
kredytów.
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§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku
następnym.
§ 10. Upoważnia się burmistrza do:
1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11. Ustala się sumę 300 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1-go stycznia 2007 roku i
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuliszkowie

