
UCHWAŁA NR XXXIII/251/05 
 

RADY MIEJSKIEJ W PODD ĘBICACH 
z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2006 rok 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „d”, pkt. 10, art. 51 ust. 2 i art. 61 ust. 1 i 2 
ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2001 r. 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 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457) i art. 109 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, 
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,poz. 1851 oraz z 
2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264 , Nr 123, poz.1291, Nr 210, 
poz.2135i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64 poz.565, Nr 180, poz. 
1495) Rada Miejska w Poddębicach uchwala, co następuje:  
 
      § 1.   Uchwala się budŜet Gminy Poddębice na okres roku kalendarzowego 2006 . 
 
      § 2.   Ustala się dochody budŜetu Gminy Poddębice w wysokości.................24.850 000 zł. 
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) w tym: 
1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
    zleconych ustawami – 4 091 297 zł. 
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych  – 185.000 zł.  
 
       § 3.   Ustala się wydatki budŜetu Gminy Poddębice w wysokości ................ 23.876.368 zł. 
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały) 
 w tym: 
 
1) wydatki bieŜące.................................................................................................. 22.039.656 zł 
    w tym: 

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami w wysokości................................................................. 4.091.297 zł 

b) wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych..................................................... 185.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 4, 

c) wydatki na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5........................................................ 31.500 zł 

d) wydatki na obsługę długu................................................................................. 450.000 zł 
 

 2) wydatki majątkowe ............................................................................................. 1.836 712 zł 
 3) rezerwę ogólną i celową w wysokości................................................................... 260.000 zł 
    w tym: 

a) rezerwa ogólna  –     70.000 zł 
b) rezerwa celowa : 

– 100.000 zł. – na zadania w zakresie kultury fizycznej – w dziale 926 rozdz. 92605. 
–   90.000 zł. – na zadania dotyczące realizacji „Gminnego programu rozwiązywania 

problemów alkoholowych” – w dziale 851 rozdz. 85154. 
  

       § 4. Ustala się wysokość nadwyŜki budŜetowej na 2006r.w kwocie………….973.632 zł. 
z  przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich 
poŜyczek i kredytów. 



    
 
 
    § 5. Ustala się dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej 
uchwały. 
 
       § 6.   Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 
       
       § 7. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Poddębice na rok 2006 oraz źródła ich 
finansowania określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 

 
 § 8.  Plan inwestycyjny na lata 2006– 2008 stanowi załącznik nr 9 do niniejszej    

uchwały. 
 
        § 9.  Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie..............................260.000 zł. 
 
        § 10. Ustala się plan przychodów w wysokości ..............................................1.800.000 zł. 
i plan rozchodów w wysokości ...............................................................................2.773.632 zł. 
(zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały). 
 
        § 11. Maksymalna wysokość kredytów i poŜyczek zaciąganych przez Burmistrza 
Poddębic w roku budŜetowym nie moŜe przekroczyć kwoty…..............................1.000.000 zł. 
 
        § 12.   UpowaŜnia się Burmistrza Poddębic do: 
 
1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między  
     działami 
2) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach w innych bankach niŜ bank 
     obsługujący budŜet Gminy Poddębice. 
 
        § 13.1. Zobowiązuje się Burmistrza Poddębic do przedłoŜenia Radzie Miejskiej 
w Poddębicach: 
 
1) informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze w terminie do 31 sierpnia  
    2006 r. 
2) sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2006 r. w terminie do 31 marca 2007 r. 
       2.  Informacja o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze winna zawierać dane 
w szczegółowości nie mniejszej niŜ uchwała budŜetowa. 
       3.  Sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2006 r. winno zawierać zestawienie  dochodów 
i wydatków wynikających z zamknięcia rachunku budŜetu w następującej szczegółowości: 
1) wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŜetowej; 
2) wykonanie wydatków budŜetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji 
    budŜetowej; 
3) wykorzystanie rezerwy budŜetowej; 
4) wykorzystanie dotacji przedmiotowych; 
5) wykonanie zaciągniętych przez Burmistrza Miasta zobowiązań pienięŜnych jak i poŜyczek  
    krótkoterminowych; 
6) wykonanie zadań inwestycyjnych; 
7) wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
     i Gospodarki Wodnej; 
 
 



      § 14.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic. 
 
      § 15. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Poddębicach 
i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 
      § 16.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej 

                                                                                                                                                               
                                                                                                        Ryszard Olejniczak 


