Uchwała Nr XLIV / 440 /2005
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu miasta Iławy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109,
art.124 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
Rada Miejska w Iławie uchwala co następuje:
§1
1. Dochody budżetu miasta uchwala się w wysokości 76.648.594 zł, zgodnie
z zał. nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności :
a)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
w wysokości 11.714.198 zł, zgodnie z zał. nr 2.
b)dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie
umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w
wysokości 104.564 zł , zgodnie z zał. nr 3,
c)dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
wysokości 400.000 zł.
§2
1. Wydatki budżetu miasta uchwala się w wysokości 91.381.570 zł, zgodnie
z zał. nr 4.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na:
1) wydatki bieżące kwotę 62.126.491 zł w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.423.947 zł,
b) dotacje – 2.101.652 zł,
c) wydatki na obsługę długu miasta – 1.260.000 zł,
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 133.245 zł,
e) pozostałe wydatki-33.207.647 zł.
2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 29.255.079 zł
a)wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 28.785.866 zł,
zgodnie z zał. nr 5.
b)pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok w wysokości 469.213 zł,
zgodnie z zał. nr 6.
3.Wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach
2006-2008 w wysokości 91.420.137 zł, w tym w roku 2006 -26.999.566 zł,
w roku 2007- 39.958.950 zł, w roku 2008- 24.461.621zł, zgodnie z zał. nr 5.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności, zgodnie z zał.nr 7.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 11.714.198 zł, zgodnie
z zał. nr 2,
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 400.000 zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie
umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w
wysokości 193.564 zł, zgodnie z zał.nr 3.
§3
1. Deficyt budżetu Miasta planuje się w wysokości 14.732.976 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów
w wysokości 14.732.976 zł.
§4
1. Prognozuje się na koniec roku 2006 łączną kwotę długu w wysokości
35.510.000 zł , zgodnie z zał. nr 8.
2. Prognozuje się sytuację finansową Miasta w latach spłaty długu, zgodnie
z zał.nr 9.
3. Uchwala się związane z finansowaniem deficytu budżetowego przychody w
wysokości 22.806.945 zł i rozchody w wysokości 8.073.969 zł , zgodnie z zał.
nr 10.
§5
Planowane zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na
31.12.2005 roku oraz wysokość ich spłat w latach 2006-2008, określa zał. nr 11.
§6
Uchwala się dotacje dla :
a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.892.452 zł ,zgodnie
z zał. nr 12.
b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania
zlecone do realizacji w wysokości 233.500 zł , zgodnie z zał. nr 13,
c) niepublicznych przedszkoli w wysokości 4.000 zł, zgodnie z zał. nr 14.
§7
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
- przychody – 140.000 zł,
- wydatki - 148.500 zł
zgodnie z zał. nr 15.

§8
Tworzy się w budżecie Miasta rezerwę celową w łącznej wysokości 998.695 zł z
przeznaczeniem na :
a) pokrycie kosztów wszelkich odpraw płaconych pracownikom samorządowym
w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty w wysokości
400.000 zł,
b) waloryzację wynagrodzeń osobowych pracowników oświaty i
samorządowych jednostek organizacyjnych w wysokości 598.695 zł.

§9
Uchwala się wysokość kalkulacyjnych etatów oraz limity wynagrodzeń brutto
pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, zgodnie z zał. nr 16.
§ 10
Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania długu publicznego oraz spłaty
zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie .
§ 11
Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
niedoboru budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
3) dokonywania w obrębie działu przeniesień planu wydatków polegających na ich
zwiększaniu z wyłączeniem wydatków o charakterze dotacji, wydatków
majątkowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zmniejszaniu
planu wydatków z wyłączeniem wydatków o charakterze dotacji i wydatków
majątkowych.
§ 12
Ustala się w roku budżetowym 2006 maksymalną kwotę, udzielanych przez
Burmistrza Miasta, pożyczek w wysokości 100.000 zł oraz poręczeń i gwarancji w
wysokości 133.245 zł.
§ 13
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

