UCHWAŁA NR ................/....../.............
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia ...........................
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz art.18 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994. 1000, 1349, 1432) oraz art. 211,
art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art 264
ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1660, 1693 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 300.049.926,37 zł , z tego:
1) bieżące w kwocie
232.694.509,07 zł,
2) majątkowe w kwocie
67.355.417,30 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 331.349.926,37 zł , z tego:
1) bieżące w kwocie
226.880.250.03 zł,
2) majątkowe w kwocie
104.469.676,34 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i Załącznikiem Nr 2 – wykaz
inwestycji miasta Pabianic na 2019 r.
3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2019 rok w wysokości 609.522,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Gminę, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 850.600,00 zł.
§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 31.300.000,00 zł sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 31.300.000,00 zł
2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 59.553.573,65 zł pochodzące z:
- wolnych środków w kwocie 24.553.573,65 zł
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 35.000.000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 28.253.573,65 zł z następujących tytułów;
1) spłaty kredytów w kwocie
300.000,00 zł,
2) wykupu papierów wartościowych w kwocie
3.400,000,00 zł,
3) inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
24.553.573,65 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2.595.171,03 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna w kwocie 1.825.171,03 zł,
2) rezerwa celowa w wysokości 670.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z

zakresu zarządzania kryzysowego,
3) rezerwa na inwestycje 100.000,00 zł.
§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz stawki kalkulacyjne dotacji przedmiotowych
dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w Załączniku nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

z

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.400.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.400.000,00 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałaniu narkomanii, z czego:
1) w dziale 851 rozdziale 85153 220.186,00 zł
2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.129.814,00 zł
3) w dziale 855 rozdziale 85504 50.000,00 zł
2.Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 177.000,00 zł z przeznaczeniem na
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdział 90019 z czego
kwota 57.000,00 zł pochodzi ze środków własnych.
§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i
wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy miejskiej,
4) przekazania kierownikom jednostek uprawnień w zakresie dokonywania zmian w planie
wydatków bieżących zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału i grupy, z wyłączeniem
wynagrodzeń i pochodnych.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
- zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetowego w wysokości 1.050.000,00 zł .
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

