
UCHWAŁA NR LI/375/2006
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU

z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 litera d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 165, 166, 
168, 169, 170,173, 175, 176, 184, 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2006.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł i działów 
klasyfikacji w wysokości 12.128.897,- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.097.571,- zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 i częścią opisową do planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 968.674,-  oraz spłata zaciągniętych wcześniej 
kredytów  i pożyczek w kwocie 755.050,-  zostaną pokryte przychodami z pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 
420.000,-  i wolnymi środkami w kwocie 1.303.724,- zł.

§ 5. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 w stosunku do 
planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 7,99 %.

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz 
limit wydatków przeznaczonych na realizację tych inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Uchwala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Kamieńsku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Przychody                       4.120.000,-                       
Wydatki                          4.120.000,-

§ 9. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5 na kwotę 1.075.000,-.

§ 10. Uchwala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych 
zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 21.040,- 

  



§ 11. Limit zobowiązań  z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek ustala się na kwotę 
720.000,- 

§ 12. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z 
zakresu zadań zleconych w drodze ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 7- kwota  1.440.450,-

           § 13. Dochody związane  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami na 2006 rok ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9 na 
kwotę 21.152,-

§ 14. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
zadań zleconych w drodze ustaw zgodnie z załącznikiem Nr  8 - kwota 1.440.450,-

§ 15. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w kwocie 73.000,- przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Kamieńska do spłat zobowiązań gminy.

            § 17. Upoważnia się Burmistrza Kamieńska do lokowania wolnych środków 
budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. 1.Upoważnia się Burmistrza Kamieńska do samodzielnego zaciągania kredytów 
 i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do 
wysokości  300.000,-.

§ 19. Burmistrz Kamieńska może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 
25.000,- .

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Kamieńska do zaciągania zobowiązań 
z  tytułu  bieżących  umów,  których  realizacja  w  roku  następnym  jest  niezbędna  dla 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 21. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zawarte w załączniku Nr 3 
do wysokości 3.860.757,- zł.

§ 22. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Kamieńska, który przedstawi
informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia 2006 r. 
oraz  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  -  stosownie  do  art.18  ust.2  pkt.4  ustawy  o 
samorządzie gminnym.

§ 23. 1. Zobowiązuje się Burmistrza Kamieńska do niezwłocznego ogłoszenia
uchwały budżetowej poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz 
w sołectwach.

2.Uchwała  budżetowa  podlega  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1.01.2006 r.


