
UCHWAŁA  Nr XXVII/239/2004 
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU 

 z dnia 28 grudnia 2004 roku 
 

w sprawie: bud�etu miasta Sieradz na 2005 rok. 
 
                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt  4 i  9 lit „d” i pkt 10 i art.57  ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz. U.z 2001 Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. 
Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), 
art.109, 110,116 ust 1 i 2, art.124, art.128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz.148 zm. Nr 45,poz. 391, Nr 65,poz.594, Nr 
96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004  Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, 
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) oraz art.420 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. prawo ochrony �rodowiska (z 2001 Dz.U.Nr 62,poz. 627, i Nr 115, poz. 
1229, z 2002 Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957 i z 2003 
r. Nr 46, poz.392, Nr 80,poz.717 i 721, Nr 162,poz.1568, Nr 175,poz.1693, Nr 190, poz. 
1865, Nr  217, poz. 2124, z 2004 Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, 
poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263) na wniosek Prezydenta Miasta Sieradza Rada 
Miejska w Sieradzu uchwala, co nast�puje: 
 
               § 1. Prognozuje si� dochody bud�etu miasta na rok 2005 w wysoko�ci 63.385.269 zł 
zgodnie z zał�cznikiem nr 1,w tym:  
1) dochody   zwi�zane   z   realizacj�  zada� zleconych gminie w zakresie administracji 

rz�dowej  i  innych  zleconych na podstawie odr�bnych ustaw w wysoko�ci 7.675.148 zł 
zgodnie z zał�cznikiem nr 3; 

2) dochody z tytułu wydawania zezwole� na sprzeda� napojów alkoholowych w wysoko�ci 
700.000 zł zgodnie z zał�cznikiem nr 5. 

 
               § 2. Ustala  si�  wydatki  bud�etu miasta na rok 2005 w wysoko�ci 68.899.263 zł 
zgodnie z zał�cznikiem nr 2,w tym: 
1) wydatki   zwi�zane z realizacj�  zada�  zleconych  gminie  w  zakresie  administracji  

rz�dowej i innych zleconych na podstawie  odr�bnych ustaw w wysoko�ci 7.675.148 zł 
zgodnie z zał�cznikiem nr 3; 

2) wydatki na realizacj� zada� okre�lonych w programie profilaktyki i rozwi�zywania 
problemów alkoholowych w wysoko�ci 700 000 zł zgodnie z zał�cznikiem nr 5. 

 
                § 3. Ustala   si� przychody  w wysoko�ci 7.500.000 zł i  rozchody w wysoko�ci 
1.986.006 zł  na  rok  2005  zgodnie  z zał�cznikiem nr 6. 

 
                § 4. Ustala si� plan finansowy dochodów bud�etu pa�stwa zwi�zanych z realizacj� 
zada� zleconych podlegaj�cych przekazaniu do bud�etu pa�stwa zgodnie z zał�cznikiem nr 4. 

 
                 § 5. Ustala si� plan przychodów i wydatków: 
1) gospodarstw pomocniczych – plan przychodów 1.494.534 zł, plan wydatków 1.494.534 

zł, zgodnie z zał�cznikiem nr 7;   
2) �rodków specjalnych  -  plan przychodów 2.050.455 zł, plan wydatków  2.050.455 zł                     

zgodnie z zał�cznikiem nr 8. 
                § 6. Uchwala si� plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony 
�rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał�cznikiem nr 9. 
 
                § 7. Wykaz zada� inwestycyjnych i wysoko�� wydatków na poszczególne zadania 
zawiera zał�cznik nr 10, a wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera 
zał�cznik nr 11. 



 
                § 8. Prognozuje si� ł�czn� kwot� długu miasta na koniec roku bud�etowego i lata 
nast�pne zgodnie z zał�cznikiem nr 12. 
 
                § 9. Ustala si� kwoty dotacji dla instytucji kultury zgodnie z zał�cznikiem nr 13. 
 
               § 10. Ustala si� wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych – Niepublicznych Placówek O�wiatowych, zgodnie z zał�cznikiem nr 14. 
 
               § 11. Ustala si� wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych zgodnie z zał�cznikiem nr 15. 
 
                § 12. Ustala si� kwoty dotacji przedmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych zgodnie z zał�cznikiem nr 16. 
 
               § 13.Tworzy si� rezerwy ogółem w wysoko�ci 940.335 zł, w tym: 
1) rezerw� ogóln� – 300.000 zł; 
2) rezerwy celowe – 640.335 zł, w tym: 

a) dział 801 – 565.335 zł z na konserwacj� i remonty, pokrycie kosztów dokształcania i 
doskonalenia nauczycieli, fundusz nagród na Dzie� Edukacji Narodowej oraz inne 
nieprzewidziane wydatki w placówkach szkolnych i przedszkolnych. 

b) dział 854 – 75.000 zł na konserwacj� i remonty, pokrycie kosztów dokształcania i 
doskonalenia nauczycieli, fundusz nagród na Dzie� Edukacji Narodowej oraz inne 
nieprzewidziane wydatki w �wietlicach szkolnych 

                     
                § 14. Upowa�nia si� Prezydenta Miasta Sieradza do: 
1) zaci�gania kredytów i po�yczek na pokrycie w ci�gu roku bud�etowego deficytu bud�etu 

gminy do wysoko�ci 2 000 000 zł; 
2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wył�czeniem przeniesie� wydatków mi�dzy 

działami; 
3) dokonywania zmian w zakresie wydatków maj�tkowych (jednorocznych) w działach 

mi�dzy zadaniami; 
4) upowa�nienia w drodze zarz�dze� kierowników jednostek organizacyjnych gminy do 

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału 
klasyfikacji bud�etowej, za wyj�tkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz 
wydatków maj�tkowych; 

5) lokowania wolnych �rodków na rachunkach bankowych w innych bankach ni� bank 
prowadz�cy obsług� bud�etu gminy; 

6) zaci�gania zobowi�za�, których suma w ci�gu roku nie mo�e przekroczy� kwoty 
5.000.000 zł. 

 
                      § 15. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi Miasta Sieradza. 

 
                      § 16. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Łódzkiego. 
 
 
 
  Przewodnicz�cy 
                                                                                              Rady Miejskiej w Sieradzu 
 
                                                                                                      Mirosław Owczarek 
 


