
 
Uchwała Nr  V/46/07  

 
Rady Miejskiej w Opocznie 

 z dnia 29 marca 2007 roku 
 
 
w sprawie: 
                  uchwalenia bud Ŝetu gminy Opoczno na rok 2007.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002r. Dz.U. Nr Nr 23 
poz.220, Nr 62 poz.558, Nr113 poz.984, Nr 153 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 z 2005r – Nr 172 
poz.1441,z 2006r – Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i 
art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 
2104 zmiany 2006r – Dz.U. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz 
1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1839 ), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1. Ustala się dochody budŜetu gminy w wysokości 68.711.805,00  zł, w tym na realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 
13.071.940,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 

§ 2. Ustala się: 
1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości 73.493.256,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami, w kwocie 13.071.940,00, zgodnie z załącznikiem nr 3.   

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z 
załącznikiem nr 4 , wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2013 przy udziale 
środków z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 (załącznik 5a – zadania 
inwestycyjne-wydatki w 2007 roku). 

§ 3. Deficyt budŜetu gminy w wysokości  4.781.451,00 zł, który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciąganych kredytów  i wolnymi środkami z lat ubiegłych. 

§ 4. 1.Ustala się przychody w wysokości 8.540.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do 
niniejszej uchwały. 

      2.Ustala się rozchody w wysokości 3.758.549,00 zł. 

      3. Przychody i rozchody budŜetu stanowi załącznik nr 6 (6a - plan spłat poŜyczek i kredytu w 
roku 2007) 

§ 5. W budŜecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł 

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 422.525,00 zł na realizację zadań określonych w 
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 

§ 8. Plan przychodów i wydatków w dla zakładu budŜetowego: przychody – 1.190.000,00 zł, 
wydatki – 1.192.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

 



§ 9. Ustala się dotacje:  
1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budŜetowego „Opoczyńska Fala” z tytułu dopłat do 

biletów ustala się w wysokości  330.000,00 zł 
2. Dotacje podmiotowe dla: 

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę      1.813.700,00 zł,  
      - działających na terenie gminy niepublicznych szkół w wysokości      478.377,00 zł,  
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące 

do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 556.000,00 zł,  
4. Wykaz dotacji stanowi załącznik nr 9. 

§ 10.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

1. przychody  - 300.000,00 zł, 
2. wydatki  - 440.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych do realizacji Gminie 
Opoczno, zgodnie z załącznikiem nr 11 

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąganych na: 
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 3.000.000,00 zł, 
2. sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 4.781.451,00 zł, 
3. spłatę wcześniej zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie 3.758.549,00 zł. 

§ 13. UpowaŜnia się Burmistrza do: 
1. zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budŜetu do wysokości 3.000.000,00 zł, 
2. zaciągania zobowiązań: 

a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości 
określonych w załącznikach nr 4 i 5 , 

b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.  

3. upowaŜnienia Kierowników jednostek i zakładu budŜetowego do zaciągania zobowiązań z 
tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i termin ich zapłaty upływa w 2008 roku.  

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między 
działami. 

5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, dotyczących roku 2007 pomiędzy 
zadaniami w działach do wysokości umoŜliwiającej realizację planowanego zadania, 

6. lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach   
  niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu gminy. 
 

§ 14. Jednostki realizujące dochody budŜetu gminy zobowiązuje się do przekazywania 
zrealizowanych dochodów za dany miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca.  

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego.  

 
 

                          Przewodniczący  
                 Rady Miejskiej w Opocznie 
 
                       Janusz Macierzyński 


