Uchwała Budżetowa na rok 2017
Rady Miejskiej w Iłży
Nr XXIX/168/16
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm)
oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r, poz.1870),
Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje ;
§ 1.
Ustala plan budżetu Gminy na 2017 rok :
1)

2)

3)
4)
5)

6)

1)
2)
3)

Plan dochodów w łącznej kwocie zł, z tego:
54 567 960,00 zł
a) dochody bieżące w kwocie zł,
53 312 229,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie zł,
1 255 731,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
Plan wydatków w łącznej kwocie zł, z tego:
56 256 280,00 zł
a) wydatki bieżące w kwocie zł,
46 321 280,00 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie zł,
9 935 000,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 .
Deficyt w wysokości
1 688 320,00 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- planowanych pożyczek, kredytów w wysokości
1 688 320,00 zł
Planowane przychody w wysokości
3 000 000,00 zł
- z tytułu planowanych pożyczek, kredytów w wysokości
3 000 000,00 zł
Planowane rozchody w wysokości
1 311 680,00 zł
przeznaczone na:
a) spłatę rat kredytów w wysokości
600 000,00 zł
b) spłatę rat pożyczek w wysokości
711 680,00 zł
Rezerwy w łącznej kwocie
192 000,00 zł
a) ogólną w wysokości
57 000,00 zł
b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości
135 000,00 zł
Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek przeznaczonych na :
1)
2)
3)

sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 800 000 zł;
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 1, pkt 3
na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w wysokości określonej w § 1, pkt 5

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do:
1)

Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
określonej w § 2, pkt 1 niniejszej uchwały.
2) Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości określonej w § 1, pkt 4.
3)
Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu.
4) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na
zmianach kwot;
a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) wydatków przeznaczonych na roczne zadania inwestycyjne z wyłączeniem zmian zakresu zadań przyjętych przez
Radę w planie budżetu,
§ 4.
1.
2.
3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi .
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku .
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

