
Uchwalenie budżetu Miasta na 2003 rok.

Łódzk.2003.114.1126 z dnia 2003.05.12
Status: Akt utracił moc 
Wersja od: 12 maja 2003 r. 

UCHWAŁA Nr V/37/03
RADY MIASTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 roku

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, art. 124
ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada1998 roku o finansach publicznych

(Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet Miasta na okres roku kalendarzowego 2003.

§ 2.

1. Uchwala się dochody budżetu Miasta w wysokości 25.411.190 zł, w tym dotacje celowe z 
budżetu państwa na zadania zlecone dla Miasta w kwocie 1.799.275 zł, zgodnie z 
załącznikami Nr 1 i Nr 1A do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się plan dochodów z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1B do niniejszej uchwały.

3. Uchwala się plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1C do niniejszej uchwały.

4. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1D do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Uchwala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 27.321.152 zł, w tym na realizację 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla Miasta w kwocie 1.799.275 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 i Nr 2A do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się plan wydatków na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2B do niniejszej uchwały.

3. Uchwala się plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem Nr 2C do niniejszej uchwały.



§ 4.

Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2003 oraz wysokość nakładów 
inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 3 i Nr 3A do niniejszej 
uchwały.

§ 5.

Uchwala się przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 243.846 zł.

§ 7.

Uchwala się dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych, zgodnie z 
załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 6 do 
niniejszej uchwały.

2. Uchwala się przychody i wydatki środków specjalnych, zgodnie z załącznikami Nr 7 do 
niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do 
niniejszej uchwały.

§ 11.

Wysokość długu Miasta Rawa Mazowiecka w 2003 roku i w latach następnych określa 
załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dotacje z budżetu Miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Miasta, zgodnie z 
załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

 1)  lokowania wolnych środków i zaciągania kredytów w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu Miasta;

 2)  samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku 
deficytu budżetowego do kwoty 500.000 zł;



 3)  samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 900.000 zł;

 4)  przenoszenia środków budżetowych w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i 
paragrafami za wyjątkiem przeniesień wydatków pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i 
wydatków majątkowych;

 5)  przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 
pomiędzy paragrafami kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta, z wyjątkiem 
wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i zobowiązuje się Burmistrza Miasta 
do przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 
2003 r. informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2003 r. oraz 
w terminie do 31 marca 2004 r. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2003 r. w 
szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta na 2003 rok.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2003 i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń 
urzędu miasta.

Przewodniczący Rady
Miasta Rawa Mazowiecka

Wojciech Skoczek




























































