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L. dz. .......................... .. .....,.....
w sprawie budzetu miasta na 2C 06r.
znak BRM ................. ......... ..-.........

---

IVa podstawie art. 18 ~ s t 2. pkt 4, 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z pozn. zmianami), art. 109, 110, 111, 112,
116, 118, 122, 124, 128, ust. 2, 134 ust. 3 w zwiqzku z art. 2 ust. 2ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2003r. nr 15 poz. 148 z pozn. zmianami), uchwag-,?
Rady Miejskiej w Pyskowicach nr X/113/2003 z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie procedury
uchwalania budzetu oraz rodzaju i szczeg6lowoSci materialow informacyjnych towarzyszqcych
projektowi budietu dzialajqc na wniosek Burmistrza Miasta
Rada Miejska w Pyskowicach
uchwala

I . Ustala siq dochody budzetu miasta w roku 2006 w wysokosci ogolem
w tyrn:
I) dochody wlasne
- udzialy w podatkach stanowiqcych dochod budzetu
panstwa (podatek dochodowy od osob prawnych,
6 942 980 zl
dochodowy od osob fizycznych)
- wplywy z podatkow i oplat lokalnych, oplaty
skarbowej
7 088 328 zl
9 344 538 zl
- dochody z majqtku gminy
1 504 225 zl
- pozostale dochody
- opiaty za wydawanie zezwolen na sprzedaz
napojow alkoholowych
220 000 zl
2) subwencje:
5 507 808 zl
- czqsC oswiatowa subwencji ogolnej
1 416 125 zl
- czqsc wyrownawcza subwencji ogolnej
595 925 z l
- czqsc rownowaiqca subwencji ogolnej
3) dotacje z budzetu panstwa na realizacjq zadan zleconych
4) dotacje z budzetu panstwa na realizacjq zadan wlasnych
5) dotacje z jednostek samorzqdu terytorialnego
6) srodki z ZPORR na dofinansowanie termorenowacji i remontu
basenu w ZS
7) srodki z ZPORR na dofinansowanie budowy rurociqgu
tlocznego
8) srodki z PWiK na dofinansowanie budowy rurociqgu tlocznego
2. Szczegolowy plan dochodow stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

49 245 610 zl
I . Ustala siq wydatki budzetu miasta w 2006 r. w wysokosci ogolem
w tyrn:
37 267 493 zl
I ) wydatki bieiqce
14 018 519 zl
- wynagrodzenia i pochodne
1 876 139 zl
- dotacje
21 372 835 zl
- pozostale wydatki bieiqce
2) wydatki zwiqzane z realizacjq gminnego programu
220 000 zl
profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych
- wynagrodzenia i pochodne
75 000 zl
- dotacje
22 500 zl
122 500 zl
- pozostale wydatki

I

3) wydatki majątkowe
2. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

11 758 117 zł

§3
1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 3 702 564 zł jest nadwyżka budżetu za 2005r.,
oraz pożyczka z WFOŚiGW.
2. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§4
Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały.
§5
Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej
uchwały.
§6
Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury w wysokości
w tym dla:
1) Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
2) Miejskiej Biblioteki Publicznej

1 604 139 zł
1 082 539 zł
521 600 zł

§7
1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości:
1) Przychody
200 000 zł
2) Wydatki
380 000 zł
2. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik
nr 6 do niniejszej uchwały.
§8
1. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań własnych gminy w wysokości
294 500 zł
2. Szczegółowe zestawienie zakresu i kwot dotacji o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 7
do niniejszej uchwały.
§9
1. Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych na kwotę 14 382 520 zł.
2. Szczegółowe zestawienie programów inwestycyjnych o których mowa w ust. 1 przedstawia
załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 10
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną
2) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N.
3) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka
4) celową na odprawy dla zwalnianych z art. 20 K.N.,
z przyczyn pracodawcy oraz odprawy emerytalne nauczycieli
szkół, gimnazjów i przedszkoli

100 000 zł
17 200 zł
115 000 zł
279 481 zł

5) celową na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów
i przedszkoli

188 040 zł

§ 11
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) dokonywania zmian w budżecie poprzez przeniesienia w ramach danego działu wydatków
bieżących, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
2) samodzielnego zaciągania zobowiązań w granicach kwot określonych w budżecie miasta,
3) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych
w zakresie zadań, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania łącznie
do kwoty 1 000 000 zł
4) lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach.
§ 12
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Ponadto
zobowiązuje się Burmistrza Miasta do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości poprzez
jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w terminie 10 dni od jej podjęcia.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r.

