U C H W A Ł A Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 21 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2008 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Miejska w
Tuliszkowie uchwala, co następuje:
§ 1 . 1. Ustala się dochody budżetu na 2008 rok w wysokości 21 480 081,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 21 337 281,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 142 800,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. 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
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2008 rok w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3 988 180,00 zł,
310 592,00 zł.
21 979 336,00 zł,

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 19 079 336,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
9 159 215,00 zł,
b) dotacje 729 600,00 zł,
z tego:
• przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tuliszkowie na dofinansowanie do kosztów oczyszczania ścieków
123 400,00 zł,
• podmiotowe dla instytucji kultury
513 000,00 zł,
z tego:
- dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie 163 000,00 zł,
- dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie 350 000,00 zł,
• dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
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•
•

na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu
85 000,00 zł,
z tego:
- organizacja szkoleń i treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 30 000,00
zł,
- organizacja szkoleń i treningów piłki nożnej dla dorosłych 18 000,00 zł,
- organizacja szkoleń i treningów łuczniczych dla mieszkańców G i M Tuliszków
3 000,00 zł,
- organizacja szkoleń i treningów siatkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy 12 000,00 zł,
- organizacja szkoleń i treningów w różnych dyscyplinach sportowych dla
mieszkańców G i M Tuliszków 12 000,00 zł,
- organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych
10 000,00 zł,
zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu nienależnie
pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i zaliczek
alimentacyjnych 5 000,00 zł,
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego 3 200,00 zł.”

c) wydatki na obsługę długu

124 900,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 900 000,00 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
3 988 180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. 1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł i wydatków na realizację zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości
95 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania
Narkomanii dla G i M Tuliszków w wysokości 5 000,00 zł.
§ 4.1 Deficyt budżetu w kwocie 499 255,00 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 180 000,00 zł,
2. celowe w wysokości 356 231,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30 000,00 zł,
b) na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego przez Gminę Stowarzyszeniu
„Solidarni w Partnerstwie” z/s w Starym Mieście - 123 223,00 zł,
c) na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych
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i obsługowych oświaty – 203 008,00 zł.
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
- przychody w wysokości 1 836 857,00 zł,
- wydatki w wysokości
1 843 676,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody 17 000,00 zł,
- wydatki
17 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
długoterminowych w kwocie 1 360 000,00 zł.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie
wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym zmian w planie
wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
2) tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach
działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań budżetowych,
3) przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych
na wydatki bieżące nie więcej niż do 20% planowanych wydatków majątkowych,
4) dokonywania przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach
działu,
5) 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.
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 10. Ustala się sumę 300 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać
zobowiązania.
§ 11. Ustala się inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:
1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym
samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają
wykonanie wydatków w roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe
zwroty wydatków dokonanych w 2007 roku i latach poprzednich są przyjmowane
na dochody budżetu.

