UCHWAŁA NR XXXV/310/05
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
Z DNIA 08 GRUDNIA 2005 ROKU
W sprawie Budżetu

Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4, pkt 9, lit.”d” oraz pkt 10, art.61 ust.2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku
Nr 142, poz.1591 ze zmianami), oraz art.109, art. 110 ust 1-3, art. 111 ust. 2 pkt 5, art.
112 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 116 ust. 1 i 2, art. 117a, art. 122 art.124 ust.1 pkt 1-7,9,10,
ust.2 pkt 1,2 ust.3, art. 128 ust.2 pkt 1 i 2 art.134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2003 roku Nr 15, poz.148
ze zmianami) uchwala się co następuje:
§1
1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2006 w wysokości
39.757.404 zł., jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje między innymi :
1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 360.000 zł. jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
2) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami w kwocie 4.432.420 zł. jak w załączniku Nr 3 do
uchwały,

§2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2006 w wysokości
40.370.305 zł., jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :
1) wydatki bieżące kwotę 31.224 .309 zł. z tego na :

2

a) kwotę 12.954.382 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń;
b) kwotę 3.153.318 zł. z przeznaczeniem na dotacje;
c) kwotę 541.000 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy;
d) kwotę 235.000 zł na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.
2) wydatki majątkowe w kwocie 9.145.996 zł z tego:
a) kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla zakładów
budżetowych, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
b) kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Instytucji Kultury
c) kwotę 7.773.496 zł na wydatki związane z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi jak w załączniku Nr 9 do uchwały.
3) z kwoty dotacji, o której mowa w ust.2 pkt.1 lit.”b” przeznacza się na:
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 2.132.500 zł.
zakres dotacji podmiotowej określa załącznik Nr 5 do uchwały,
- kwotę 790.818 zł. dla *Instytucji Kultury,
- kwotę 230.000 zł. na zadania określone w art.4 Ustawy z dn. 24.04.2004 r. o
działalności użytku publicznego i wolontariacie.
4) ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje także :
a) wydatki w kwocie 4.432.420 zł. na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, jak w załączniku
Nr 3 do uchwały,
b) wydatki w kwocie 360.000 zł. na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak
w załączniku Nr 4 do uchwały.
3. Udziela się pomocy finansowej dla powiatu gorzowskiego w kwocie 630.174 zł.
z przeznaczeniem na:
1. remonty i zakupy w Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą, kwota 150.000 zł.
2. budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą, kwota 415.000 zł.
3. utrzymanie pracownika Filii Wydziału Komunikacji i Filii Wydziału
Budownictwa i Architektury Powiatu Gorzowskiego, kwota 65.174 zł.
§3
1.Przychody Budżetu ustala się w kwocie 2.248.402 zł. w tym :
a) z kredytów i pożyczek 2.078.572 zł.
w tym: na prefinansowanie 524.573 zł.
b) spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe 169.830 zł.
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2. Rozchody Budżetu ustala się w kwocie 1.635.501 zł. w tym :
a) spłata kredytów w kwocie 216.600 zł.
b) spłata pożyczek w kwocie 396.000 zł.
c) wykup obligacji w kwocie 1.000.000 zł.
d) udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych w kwocie 22.901 zł.
3. Deficyt budżetu Miasta w kwocie 612.901 zł pokryty zostanie z przychodów
pochodzących z kredytów.
4.Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta, o którym mowa
w ust.1 i 2 zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.
§4
Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jak w załączniku
Nr 5 do uchwały.
§5
Ustala się plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, jak w
załączniku Nr 6 do uchwały.
§6
Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.
§7
Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności, jak w załączniku Nr 10 do uchwały.
§8
Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 970.000 zł. w tym:
1. Rezerwa ogólna kwota 350.000 zł. w tym:
1) na zadania bieżące kwota 250.000 zł.
2) na zadania inwestycyjne kwota 100.000 zł.
2. Rezerwa celowa kwota 620.000 zł. w tym :
1) na zadania bieżące kwota 470.000 zł. z tego:
a) na odprawy i urlopy zdrowotne oraz awanse zawodowe w oświacie
kwota 120.000 zł.
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b) na zabezpieczenie środków własnych w projektach finansowanych
z Funduszu Unii Europejskiej kwota 350.000 zł.
2) na zadania inwestycyjne kwota 150.000 zł.
a) zabezpieczenie środków własnych w projektach finansowanych
z Funduszy Unii Europejskiej kwota 50.000 zł.
b) inwestycje drogowe w mieście kwota 100.000 zł.
§9
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie
występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego
do wysokości – 2.000.000 zł.,
2) dokonywania w ciągu roku zmian w planie wydatków, z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami,
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
4) do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu
terytorialnego,
5) do przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta
w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem
wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków
majątkowych.
6) do zaciągania kredytów krótkoterminowych bankowych w wybranych przez
siebie bankach w granicach upoważnień zawartych w uchwale.
2. Określa się kwotę 800.000,00 zł., do której Burmistrz Miasta może samodzielnie
zaciągać zobowiązanie.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Jasińska
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