
UCHWAŁA Nr  VII/28/2007
RADY  MIEJSKIEJ  W  SWARZĘDZU

z dnia 21 marca 2007r.

w sprawie: budżetu  miasta i gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 
166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości  87.207.887 zł, 
 zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
       zleconych ustawami w wysokości 9.091.366 zł 
       zgodnie z załącznikiem nr 2
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów 

lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
260.400 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 3
§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 103.469.343 zł 
       zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
1) wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami w wysokości 9.091.366 zł 
       zgodnie z załącznikiem nr 5
2) wydatki związane z  realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów 

lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
260.400 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie  16.261.456 zł są kredyty bankowe 
oraz  pożyczki.  Przypadające  do  spłaty  w  2007  roku  pożyczki  i  kredyty  w  kwocie 
1.677.700 zł postanawia się spłacić z dochodów własnych Gminy.
Zestawienie  źródeł  przychodów  i  rozchodów  związanych  z  finansowaniem  deficytu 
budżetu   określa załącznik nr 7
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§ 4

1. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  na lata 2007-2009 
w wysokości  103.398.150 zł, w tym :
a) na rok 2007 w kwocie 31.399.726 zł
b) na rok 2008 w kwocie 35.698.424 zł
c) na rok 2009 w kwocie 36.300.000 zł

       zgodnie z załącznikiem nr 8
 
2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2007 w wysokości  4.903.000 zł
        Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera  załącznik Nr 9 

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł, nie przekraczającą 1% wydatków 
budżetu oraz rezerwę celową w wysokości 1.274.000 zł , nie przekraczającą 5% 
wydatków budżetu

§ 6

Ustala się dotacje w łącznej kwocie  2.657.488 zł, w tym:
1. celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – w kwocie 180.900 zł
        zgodnie z załącznikiem nr 10
2. podmiotowe w kwocie 1.646.088 zł, w tym dla:
        - niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 384.088 zł
        - instytucji kultury  w kwocie  1.262.000 zł
        zgodnie z załącznikiem  nr 11 
3. dla  podmiotów  nie  zaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych,  realizujących

zadania w oparciu o  ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 
łącznej kwocie 830.500 zł , w tym:   
- dla Gminnej Spółki Wodnej  na wykonanie konserwacji rowów  w wysokości
  80.000 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr  12
§ 7

Określa się plany przychodów i wydatków  zakładów budżetowych w kwocie 
7.535.419 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 8

Określa  się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 301.012 zł
zgodnie z załącznikiem nr 14
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§ 9

Ustala się dochody w kwocie 678.100 zł z tytułu  wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  678.100 zł   na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 18.939.156 zł
z tego na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu  16.261.456 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.677.700 zł

§ 11 

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości 

określonych w załączniku  nr 8 do niniejszej uchwały ,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

występującego w  ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 
zł

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niż

      bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13  
Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania  zmian  w  budżecie  polegających  na  przeniesieniach   planowanych 

wynagrodzeń  i  pochodnych  na  pozostałe  wydatki  bieżące  oraz  z  wydatków 
bieżących na wynagrodzenia i pochodne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych 
pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych 
na pozostałe wydatki bieżące  w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach 
działu  klasyfikacji  budżetowej,  a  tym samym wprowadzania stosownych zmian w 
Wykazie zadań majątkowych na 2007 rok zawartym w
 załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

3)  dokonywania zmian między zadaniami majątkowymi w tym samym dziale, a tym
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samym wprowadzania stosownych zmian w Wykazie zadań majątkowych na 2007 
rok zawartym w

     załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
 

§ 14  

Upoważnia się  kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie 
finansowym  zakładu  budżetowego  polegających  na  przeniesieniu   planowanych 
środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej 

§15

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza
w roku budżetowym 2007 w wysokości  900.000 zł 

§ 16

Ustala się kwotę 1.300.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie  zaciągać 
zobowiązania.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. 
i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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