
 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXVII/179/2016 

RADY MIASTA LUBOŃ 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 rok 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.
1)

) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

 o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się  dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 111.521.559,00  zł,  z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 110.815.559,00 zł; 

- dochody majątkowe w kwocie 706.000,00 zł, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 

wysokości  27.517.229,00 zł, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 3a, 

2) dotacje celowe na realizację zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego w wysokości 525.736,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 4a. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 w łącznej kwocie 115.460.734,00 zł  z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie 102.366.919,00 zł; 

- wydatki majątkowe w kwocie 13.093.815,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami w 

wysokości 27.517.229,00 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 3b, 
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2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub  porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego w wysokości 3.152.177,00 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 4b, 

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  

o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,  

w wysokości 83.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.939.175,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.971.524,00 zł  zgodnie  

z załącznikiem Nr 6. 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5.032.349,00 zł zgodnie  

z załącznikiem Nr 6. 

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w  kwocie 12.471.524,00  zł, w tym na 

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.500.000,00 zł. 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych; 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ; 

 zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i  

celowe związane z realizacją zadań). 

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego  

w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł; 

2) dokonywania zmian zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale na kwotę nie większą niż 

100.000,00 zł; nie dotyczy wydatków na przedsięwzięcia zapisane w wieloletniej prognozie finansowej, 

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok; 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę 

budżetu Miasta. 

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 

3.500.000,00 zł, nie dotyczy przedsięwzięć wieloletnich. 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

570.000,00 zł. 

2. Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii przeznacza się kwotę 570.000,00 zł. 

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony 

środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym 

ustawą zgodnie z załącznikiem nr 8a i 8b 

§ 12. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 115.000,00 zł; 

2) celowe w wysokości 845.000,00 zł, z tego: 

a) na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z  organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017 r., w  kwocie 500.000,00 zł; 

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  345.000,00 zł. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
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§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca Rady  

(-) Teresa Zygmanowska  
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