
UCHWAŁA NR LX/768/10  

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA  

z dnia 29 stycznia 2010 r.  

 

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z późn. zm.1) ), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d
w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 –

tekst jednolity z późn. zm.2) ), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219,

art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy

wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 - z późn. zm.3) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 477.558.333,-zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 549.950.733,-zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego: 

2. Wydatki bieżące przeznacza się na: 

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na: 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2010 w kwocie 72.392.400,-zł,  który zostanie pokryty przychodami

z kredytu bankowego. 

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 91.120.000,-zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.  

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 18.727.600,-zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.  

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 550.000,-zł. 

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 10.960.000,-zł, z tego na: 

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją: 

2. Dochody i wydatki obejmują: 

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 74.782.215,-zł, z tego: 

§ 7. Ustala się plany: 

§   8 .  Ustala się  plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym, jak w załączniku nr 15 do uchwały.  

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§   1 0 .  Upoważnia się  kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym,

polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami za wyjątkiem zwiększenia wydatków na wynagrodzenia ze

stosunku pracy pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wp łat do budżetu ani zwiększenia dotacji

z budżetu.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2010 roku i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 414.257.163,-zł, z tego:

a) gminy – 278.940.330,-zł,

b) powiatu – 135.316.833,-zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 63.301.170,-zł, z tego:

a) gminy – 46.537.918,-zł,

b) powiatu – 16.763.252,-zł.

1) wydatki bieżące w kwocie 402.226.071,-zł, z tego:

a) gminy – 281.619.155,-zł,

b) powiatu – 120.606.916,-zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 147.724.662,-zł, z tego:

a) gminy – 106.362.934,-zł,

b) powiatu – 41.361.728,-zł.

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 290.931.918,-zł, z tego na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 181.762.913,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

2.900.416,-zł, 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 109.169.005,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

5.387.397,-zł; 

2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 59.344.265,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

1.253.454,-zł; 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 33.472.625,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

1.500,-zł; 

4) obsługę długu miasta - kwotę 18.477.263,-zł 

- w tym na wypłaty z tytułu poręczeń  udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w 2010 r. kwotę

6.064.210,-zł. 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwotę 143.602.662,-zł 

- w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -

kwotę 71.652.712,-zł; 

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwotę 4.122.000,-zł

- jak w załącznikach nr 6 i 6a do uchwały.

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 72.392.400,-zł;

3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 18.727.600,-zł.

1) remonty dróg w kwocie 5.000.000,-zł;

2) podwyżki wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych miasta w kwocie 4.500.000,-zł;

3) koszty utrzymania basenu w kwocie 750.000,-zł;

4) dopłaty do cen wody i ścieków w kwocie 700.000,-zł;

5) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,-zł.

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 3 do

uchwały; 

2) zadań  wykonywanych na mocy porozumień  z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do

uchwały; 

3) zadań  wykonywanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, jak

w załączniku nr 11 do uchwały. 

1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż  alkoholu i wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych

w odrębnych uchwała c h  - Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, jak w załączniku nr 7 do uchwały; 

2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, tekst jednolity z późn. zm.4) ) i wydatki budżetu na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, jak w załączniku nr 13 do uchwały. 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59.610.529,-zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15.171.686,-zł

- jak w załączniku nr 12 do uchwały.

1) przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 8 do uchwały;

2) dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak

w załączniku nr 9 do uchwały; 

3) przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

kwoty 20.000.000,-zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) do wysokości kwot ustalonych w budżecie,

b) na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi do kwot określonych

w załączniku nr 6 do uchwały, 

c) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwot

określonych w załączniku nr 14 do uchwały, 

d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 30.000.000,-zł; 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 5.000.000,-zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący

obsługę budżetu miasta. 

Wiceprzewodniczący Rady  

 

Marek Kamiński 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753. 

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz.
716 i Nr 131, poz. 1076. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz.
708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464

i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz.
1070 i Nr 215, poz. 1664. 
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Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 

2010 
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UCHWAŁA NR LX/768/10  

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA  

z dnia 29 stycznia 2010 r.  

 

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z późn. zm.1) ), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d
w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 –

tekst jednolity z późn. zm.2) ), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219,

art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy

wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 - z późn. zm.3) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 477.558.333,-zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 549.950.733,-zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego: 

2. Wydatki bieżące przeznacza się na: 

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na: 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2010 w kwocie 72.392.400,-zł,  który zostanie pokryty przychodami

z kredytu bankowego. 

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 91.120.000,-zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.  

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 18.727.600,-zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.  

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 550.000,-zł. 

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 10.960.000,-zł, z tego na: 

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją: 

2. Dochody i wydatki obejmują: 

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 74.782.215,-zł, z tego: 

§ 7. Ustala się plany: 

§   8 .  Ustala się  plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym, jak w załączniku nr 15 do uchwały.  

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§   1 0 .  Upoważnia się  kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym,

polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami za wyjątkiem zwiększenia wydatków na wynagrodzenia ze

stosunku pracy pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wp łat do budżetu ani zwiększenia dotacji

z budżetu.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2010 roku i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 414.257.163,-zł, z tego:

a) gminy – 278.940.330,-zł,

b) powiatu – 135.316.833,-zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 63.301.170,-zł, z tego:

a) gminy – 46.537.918,-zł,

b) powiatu – 16.763.252,-zł.

1) wydatki bieżące w kwocie 402.226.071,-zł, z tego:

a) gminy – 281.619.155,-zł,

b) powiatu – 120.606.916,-zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 147.724.662,-zł, z tego:

a) gminy – 106.362.934,-zł,

b) powiatu – 41.361.728,-zł.

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 290.931.918,-zł, z tego na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 181.762.913,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

2.900.416,-zł, 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 109.169.005,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

5.387.397,-zł; 

2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 59.344.265,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

1.253.454,-zł; 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 33.472.625,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

1.500,-zł; 

4) obsługę długu miasta - kwotę 18.477.263,-zł 

- w tym na wypłaty z tytułu poręczeń  udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w 2010 r. kwotę

6.064.210,-zł. 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwotę 143.602.662,-zł 

- w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -

kwotę 71.652.712,-zł; 

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwotę 4.122.000,-zł

- jak w załącznikach nr 6 i 6a do uchwały.

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 72.392.400,-zł;

3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 18.727.600,-zł.

1) remonty dróg w kwocie 5.000.000,-zł;

2) podwyżki wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych miasta w kwocie 4.500.000,-zł;

3) koszty utrzymania basenu w kwocie 750.000,-zł;

4) dopłaty do cen wody i ścieków w kwocie 700.000,-zł;

5) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,-zł.

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 3 do

uchwały; 

2) zadań  wykonywanych na mocy porozumień  z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do

uchwały; 

3) zadań  wykonywanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, jak

w załączniku nr 11 do uchwały. 

1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż  alkoholu i wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych

w odrębnych uchwała c h  - Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, jak w załączniku nr 7 do uchwały; 

2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, tekst jednolity z późn. zm.4) ) i wydatki budżetu na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, jak w załączniku nr 13 do uchwały. 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59.610.529,-zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15.171.686,-zł

- jak w załączniku nr 12 do uchwały.

1) przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 8 do uchwały;

2) dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak

w załączniku nr 9 do uchwały; 

3) przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

kwoty 20.000.000,-zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) do wysokości kwot ustalonych w budżecie,

b) na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi do kwot określonych

w załączniku nr 6 do uchwały, 

c) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwot

określonych w załączniku nr 14 do uchwały, 

d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 30.000.000,-zł; 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 5.000.000,-zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący

obsługę budżetu miasta. 

Wiceprzewodniczący Rady  

 

Marek Kamiński 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753. 

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz.
716 i Nr 131, poz. 1076. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz.
708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464

i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz.
1070 i Nr 215, poz. 1664. 
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UCHWAŁA NR LX/768/10  

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA  

z dnia 29 stycznia 2010 r.  

 

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z późn. zm.1) ), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d
w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 –

tekst jednolity z późn. zm.2) ), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219,

art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy

wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 - z późn. zm.3) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 477.558.333,-zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 549.950.733,-zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego: 

2. Wydatki bieżące przeznacza się na: 

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na: 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2010 w kwocie 72.392.400,-zł,  który zostanie pokryty przychodami

z kredytu bankowego. 

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 91.120.000,-zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.  

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 18.727.600,-zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.  

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 550.000,-zł. 

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 10.960.000,-zł, z tego na: 

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją: 

2. Dochody i wydatki obejmują: 

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 74.782.215,-zł, z tego: 

§ 7. Ustala się plany: 

§   8 .  Ustala się  plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym, jak w załączniku nr 15 do uchwały.  

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§   1 0 .  Upoważnia się  kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym,

polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami za wyjątkiem zwiększenia wydatków na wynagrodzenia ze

stosunku pracy pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wp łat do budżetu ani zwiększenia dotacji

z budżetu.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2010 roku i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 414.257.163,-zł, z tego:

a) gminy – 278.940.330,-zł,

b) powiatu – 135.316.833,-zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 63.301.170,-zł, z tego:

a) gminy – 46.537.918,-zł,

b) powiatu – 16.763.252,-zł.

1) wydatki bieżące w kwocie 402.226.071,-zł, z tego:

a) gminy – 281.619.155,-zł,

b) powiatu – 120.606.916,-zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 147.724.662,-zł, z tego:

a) gminy – 106.362.934,-zł,

b) powiatu – 41.361.728,-zł.

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 290.931.918,-zł, z tego na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 181.762.913,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

2.900.416,-zł, 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 109.169.005,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

5.387.397,-zł; 

2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 59.344.265,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

1.253.454,-zł; 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 33.472.625,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

1.500,-zł; 

4) obsługę długu miasta - kwotę 18.477.263,-zł 

- w tym na wypłaty z tytułu poręczeń  udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w 2010 r. kwotę

6.064.210,-zł. 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwotę 143.602.662,-zł 

- w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -

kwotę 71.652.712,-zł; 

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwotę 4.122.000,-zł

- jak w załącznikach nr 6 i 6a do uchwały.

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 72.392.400,-zł;

3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 18.727.600,-zł.

1) remonty dróg w kwocie 5.000.000,-zł;

2) podwyżki wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych miasta w kwocie 4.500.000,-zł;

3) koszty utrzymania basenu w kwocie 750.000,-zł;

4) dopłaty do cen wody i ścieków w kwocie 700.000,-zł;

5) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,-zł.

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 3 do

uchwały; 

2) zadań  wykonywanych na mocy porozumień  z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do

uchwały; 

3) zadań  wykonywanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, jak

w załączniku nr 11 do uchwały. 

1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż  alkoholu i wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych

w odrębnych uchwała c h  - Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, jak w załączniku nr 7 do uchwały; 

2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, tekst jednolity z późn. zm.4) ) i wydatki budżetu na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, jak w załączniku nr 13 do uchwały. 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59.610.529,-zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15.171.686,-zł

- jak w załączniku nr 12 do uchwały.

1) przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 8 do uchwały;

2) dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak

w załączniku nr 9 do uchwały; 

3) przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

kwoty 20.000.000,-zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) do wysokości kwot ustalonych w budżecie,

b) na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi do kwot określonych

w załączniku nr 6 do uchwały, 

c) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwot

określonych w załączniku nr 14 do uchwały, 

d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 30.000.000,-zł; 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 5.000.000,-zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący

obsługę budżetu miasta. 

Wiceprzewodniczący Rady  

 

Marek Kamiński 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753. 

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz.
716 i Nr 131, poz. 1076. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz.
708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464

i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz.
1070 i Nr 215, poz. 1664. 
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UCHWAŁA NR LX/768/10  

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA  

z dnia 29 stycznia 2010 r.  

 

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z późn. zm.1) ), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d
w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 –

tekst jednolity z późn. zm.2) ), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219,

art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy

wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 - z późn. zm.3) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 477.558.333,-zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 549.950.733,-zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego: 

2. Wydatki bieżące przeznacza się na: 

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na: 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2010 w kwocie 72.392.400,-zł,  który zostanie pokryty przychodami

z kredytu bankowego. 

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 91.120.000,-zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.  

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 18.727.600,-zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.  

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 550.000,-zł. 

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 10.960.000,-zł, z tego na: 

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją: 

2. Dochody i wydatki obejmują: 

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 74.782.215,-zł, z tego: 

§ 7. Ustala się plany: 

§   8 .  Ustala się  plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym, jak w załączniku nr 15 do uchwały.  

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§   1 0 .  Upoważnia się  kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym,

polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami za wyjątkiem zwiększenia wydatków na wynagrodzenia ze

stosunku pracy pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wp łat do budżetu ani zwiększenia dotacji

z budżetu.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2010 roku i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 414.257.163,-zł, z tego:

a) gminy – 278.940.330,-zł,

b) powiatu – 135.316.833,-zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 63.301.170,-zł, z tego:

a) gminy – 46.537.918,-zł,

b) powiatu – 16.763.252,-zł.

1) wydatki bieżące w kwocie 402.226.071,-zł, z tego:

a) gminy – 281.619.155,-zł,

b) powiatu – 120.606.916,-zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 147.724.662,-zł, z tego:

a) gminy – 106.362.934,-zł,

b) powiatu – 41.361.728,-zł.

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 290.931.918,-zł, z tego na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 181.762.913,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

2.900.416,-zł, 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 109.169.005,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

5.387.397,-zł; 

2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 59.344.265,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

1.253.454,-zł; 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 33.472.625,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

1.500,-zł; 

4) obsługę długu miasta - kwotę 18.477.263,-zł 

- w tym na wypłaty z tytułu poręczeń  udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w 2010 r. kwotę

6.064.210,-zł. 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwotę 143.602.662,-zł 

- w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -

kwotę 71.652.712,-zł; 

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwotę 4.122.000,-zł

- jak w załącznikach nr 6 i 6a do uchwały.

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 72.392.400,-zł;

3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 18.727.600,-zł.

1) remonty dróg w kwocie 5.000.000,-zł;

2) podwyżki wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych miasta w kwocie 4.500.000,-zł;

3) koszty utrzymania basenu w kwocie 750.000,-zł;

4) dopłaty do cen wody i ścieków w kwocie 700.000,-zł;

5) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,-zł.

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 3 do

uchwały; 

2) zadań  wykonywanych na mocy porozumień  z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do

uchwały; 

3) zadań  wykonywanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, jak

w załączniku nr 11 do uchwały. 

1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż  alkoholu i wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych

w odrębnych uchwała c h  - Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, jak w załączniku nr 7 do uchwały; 

2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, tekst jednolity z późn. zm.4) ) i wydatki budżetu na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, jak w załączniku nr 13 do uchwały. 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59.610.529,-zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15.171.686,-zł

- jak w załączniku nr 12 do uchwały.

1) przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 8 do uchwały;

2) dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak

w załączniku nr 9 do uchwały; 

3) przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

kwoty 20.000.000,-zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) do wysokości kwot ustalonych w budżecie,

b) na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi do kwot określonych

w załączniku nr 6 do uchwały, 

c) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwot

określonych w załączniku nr 14 do uchwały, 

d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 30.000.000,-zł; 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 5.000.000,-zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący

obsługę budżetu miasta. 

Wiceprzewodniczący Rady  

 

Marek Kamiński 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753. 

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz.
716 i Nr 131, poz. 1076. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz.
708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464

i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz.
1070 i Nr 215, poz. 1664. 
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UCHWAŁA NR LX/768/10  

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA  

z dnia 29 stycznia 2010 r.  

 

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z późn. zm.1) ), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d
w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 –

tekst jednolity z późn. zm.2) ), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219,

art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy

wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 - z późn. zm.3) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 477.558.333,-zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 549.950.733,-zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego: 

2. Wydatki bieżące przeznacza się na: 

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na: 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2010 w kwocie 72.392.400,-zł,  który zostanie pokryty przychodami

z kredytu bankowego. 

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 91.120.000,-zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.  

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 18.727.600,-zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.  

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 550.000,-zł. 

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 10.960.000,-zł, z tego na: 

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją: 

2. Dochody i wydatki obejmują: 

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 74.782.215,-zł, z tego: 

§ 7. Ustala się plany: 

§   8 .  Ustala się  plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym, jak w załączniku nr 15 do uchwały.  

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§   1 0 .  Upoważnia się  kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym,

polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami za wyjątkiem zwiększenia wydatków na wynagrodzenia ze

stosunku pracy pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wp łat do budżetu ani zwiększenia dotacji

z budżetu.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2010 roku i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 414.257.163,-zł, z tego:

a) gminy – 278.940.330,-zł,

b) powiatu – 135.316.833,-zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 63.301.170,-zł, z tego:

a) gminy – 46.537.918,-zł,

b) powiatu – 16.763.252,-zł.

1) wydatki bieżące w kwocie 402.226.071,-zł, z tego:

a) gminy – 281.619.155,-zł,

b) powiatu – 120.606.916,-zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 147.724.662,-zł, z tego:

a) gminy – 106.362.934,-zł,

b) powiatu – 41.361.728,-zł.

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 290.931.918,-zł, z tego na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 181.762.913,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

2.900.416,-zł, 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 109.169.005,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

5.387.397,-zł; 

2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 59.344.265,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

1.253.454,-zł; 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 33.472.625,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

1.500,-zł; 

4) obsługę długu miasta - kwotę 18.477.263,-zł 

- w tym na wypłaty z tytułu poręczeń  udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w 2010 r. kwotę

6.064.210,-zł. 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwotę 143.602.662,-zł 

- w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -

kwotę 71.652.712,-zł; 

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwotę 4.122.000,-zł

- jak w załącznikach nr 6 i 6a do uchwały.

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 72.392.400,-zł;

3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 18.727.600,-zł.

1) remonty dróg w kwocie 5.000.000,-zł;

2) podwyżki wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych miasta w kwocie 4.500.000,-zł;

3) koszty utrzymania basenu w kwocie 750.000,-zł;

4) dopłaty do cen wody i ścieków w kwocie 700.000,-zł;

5) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,-zł.

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 3 do

uchwały; 

2) zadań  wykonywanych na mocy porozumień  z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do

uchwały; 

3) zadań  wykonywanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, jak

w załączniku nr 11 do uchwały. 

1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż  alkoholu i wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych

w odrębnych uchwała c h  - Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, jak w załączniku nr 7 do uchwały; 

2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, tekst jednolity z późn. zm.4) ) i wydatki budżetu na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, jak w załączniku nr 13 do uchwały. 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59.610.529,-zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15.171.686,-zł

- jak w załączniku nr 12 do uchwały.

1) przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 8 do uchwały;

2) dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak

w załączniku nr 9 do uchwały; 

3) przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

kwoty 20.000.000,-zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) do wysokości kwot ustalonych w budżecie,

b) na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi do kwot określonych

w załączniku nr 6 do uchwały, 

c) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwot

określonych w załączniku nr 14 do uchwały, 

d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 30.000.000,-zł; 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 5.000.000,-zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący

obsługę budżetu miasta. 

Wiceprzewodniczący Rady  

 

Marek Kamiński 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753. 

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz.
716 i Nr 131, poz. 1076. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz.
708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464

i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz.
1070 i Nr 215, poz. 1664. 
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UCHWAŁA NR LX/768/10  

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA  

z dnia 29 stycznia 2010 r.  

 

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z późn. zm.1) ), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d
w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 –

tekst jednolity z późn. zm.2) ), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219,

art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy

wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 - z późn. zm.3) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 477.558.333,-zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 549.950.733,-zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego: 

2. Wydatki bieżące przeznacza się na: 

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na: 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2010 w kwocie 72.392.400,-zł,  który zostanie pokryty przychodami

z kredytu bankowego. 

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 91.120.000,-zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.  

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 18.727.600,-zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.  

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 550.000,-zł. 

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 10.960.000,-zł, z tego na: 

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją: 

2. Dochody i wydatki obejmują: 

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 74.782.215,-zł, z tego: 

§ 7. Ustala się plany: 

§   8 .  Ustala się  plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym, jak w załączniku nr 15 do uchwały.  

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§   1 0 .  Upoważnia się  kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym,

polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami za wyjątkiem zwiększenia wydatków na wynagrodzenia ze

stosunku pracy pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wp łat do budżetu ani zwiększenia dotacji

z budżetu.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2010 roku i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 414.257.163,-zł, z tego:

a) gminy – 278.940.330,-zł,

b) powiatu – 135.316.833,-zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 63.301.170,-zł, z tego:

a) gminy – 46.537.918,-zł,

b) powiatu – 16.763.252,-zł.

1) wydatki bieżące w kwocie 402.226.071,-zł, z tego:

a) gminy – 281.619.155,-zł,

b) powiatu – 120.606.916,-zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 147.724.662,-zł, z tego:

a) gminy – 106.362.934,-zł,

b) powiatu – 41.361.728,-zł.

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 290.931.918,-zł, z tego na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 181.762.913,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

2.900.416,-zł, 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 109.169.005,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

5.387.397,-zł; 

2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 59.344.265,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

1.253.454,-zł; 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 33.472.625,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

1.500,-zł; 

4) obsługę długu miasta - kwotę 18.477.263,-zł 

- w tym na wypłaty z tytułu poręczeń  udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w 2010 r. kwotę

6.064.210,-zł. 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwotę 143.602.662,-zł 

- w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -

kwotę 71.652.712,-zł; 

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwotę 4.122.000,-zł

- jak w załącznikach nr 6 i 6a do uchwały.

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 72.392.400,-zł;

3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 18.727.600,-zł.

1) remonty dróg w kwocie 5.000.000,-zł;

2) podwyżki wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych miasta w kwocie 4.500.000,-zł;

3) koszty utrzymania basenu w kwocie 750.000,-zł;

4) dopłaty do cen wody i ścieków w kwocie 700.000,-zł;

5) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,-zł.

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 3 do

uchwały; 

2) zadań  wykonywanych na mocy porozumień  z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do

uchwały; 

3) zadań  wykonywanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, jak

w załączniku nr 11 do uchwały. 

1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż  alkoholu i wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych

w odrębnych uchwała c h  - Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, jak w załączniku nr 7 do uchwały; 

2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, tekst jednolity z późn. zm.4) ) i wydatki budżetu na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, jak w załączniku nr 13 do uchwały. 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59.610.529,-zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15.171.686,-zł

- jak w załączniku nr 12 do uchwały.

1) przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 8 do uchwały;

2) dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak

w załączniku nr 9 do uchwały; 

3) przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

kwoty 20.000.000,-zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) do wysokości kwot ustalonych w budżecie,

b) na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi do kwot określonych

w załączniku nr 6 do uchwały, 

c) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwot

określonych w załączniku nr 14 do uchwały, 

d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 30.000.000,-zł; 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 5.000.000,-zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący

obsługę budżetu miasta. 

Wiceprzewodniczący Rady  

 

Marek Kamiński 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753. 

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz.
716 i Nr 131, poz. 1076. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz.
708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464

i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz.
1070 i Nr 215, poz. 1664. 
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UCHWAŁA NR LX/768/10  

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA  

z dnia 29 stycznia 2010 r.  

 

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z późn. zm.1) ), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d
w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 –

tekst jednolity z późn. zm.2) ), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219,

art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy

wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 - z późn. zm.3) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 477.558.333,-zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego: 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 549.950.733,-zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego: 

2. Wydatki bieżące przeznacza się na: 

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na: 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2010 w kwocie 72.392.400,-zł,  który zostanie pokryty przychodami

z kredytu bankowego. 

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 91.120.000,-zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.  

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 18.727.600,-zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.  

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 550.000,-zł. 

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 10.960.000,-zł, z tego na: 

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją: 

2. Dochody i wydatki obejmują: 

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 74.782.215,-zł, z tego: 

§ 7. Ustala się plany: 

§   8 .  Ustala się  plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym, jak w załączniku nr 15 do uchwały.  

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§   1 0 .  Upoważnia się  kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym,

polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami za wyjątkiem zwiększenia wydatków na wynagrodzenia ze

stosunku pracy pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wp łat do budżetu ani zwiększenia dotacji

z budżetu.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2010 roku i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

1) dochody bieżące w kwocie 414.257.163,-zł, z tego:

a) gminy – 278.940.330,-zł,

b) powiatu – 135.316.833,-zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 63.301.170,-zł, z tego:

a) gminy – 46.537.918,-zł,

b) powiatu – 16.763.252,-zł.

1) wydatki bieżące w kwocie 402.226.071,-zł, z tego:

a) gminy – 281.619.155,-zł,

b) powiatu – 120.606.916,-zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 147.724.662,-zł, z tego:

a) gminy – 106.362.934,-zł,

b) powiatu – 41.361.728,-zł.

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 290.931.918,-zł, z tego na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 181.762.913,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

2.900.416,-zł, 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 109.169.005,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

5.387.397,-zł; 

2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 59.344.265,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

1.253.454,-zł; 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 33.472.625,-zł 

- w tym na programy finansowane z udziałe m  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę

1.500,-zł; 

4) obsługę długu miasta - kwotę 18.477.263,-zł 

- w tym na wypłaty z tytułu poręczeń  udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w 2010 r. kwotę

6.064.210,-zł. 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwotę 143.602.662,-zł 

- w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -

kwotę 71.652.712,-zł; 

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwotę 4.122.000,-zł

- jak w załącznikach nr 6 i 6a do uchwały.

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 72.392.400,-zł;

3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 18.727.600,-zł.

1) remonty dróg w kwocie 5.000.000,-zł;

2) podwyżki wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych miasta w kwocie 4.500.000,-zł;

3) koszty utrzymania basenu w kwocie 750.000,-zł;

4) dopłaty do cen wody i ścieków w kwocie 700.000,-zł;

5) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,-zł.

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 3 do

uchwały; 

2) zadań  wykonywanych na mocy porozumień  z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do

uchwały; 

3) zadań  wykonywanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, jak

w załączniku nr 11 do uchwały. 

1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż  alkoholu i wydatki budżetu na realizację  zadań  ujętych

w odrębnych uchwała c h  - Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, jak w załączniku nr 7 do uchwały; 

2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, tekst jednolity z późn. zm.4) ) i wydatki budżetu na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, jak w załączniku nr 13 do uchwały. 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59.610.529,-zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15.171.686,-zł

- jak w załączniku nr 12 do uchwały.

1) przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 8 do uchwały;

2) dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak

w załączniku nr 9 do uchwały; 

3) przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

kwoty 20.000.000,-zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) do wysokości kwot ustalonych w budżecie,

b) na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi do kwot określonych

w załączniku nr 6 do uchwały, 

c) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwot

określonych w załączniku nr 14 do uchwały, 

d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 30.000.000,-zł; 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 5.000.000,-zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący

obsługę budżetu miasta. 

Wiceprzewodniczący Rady  

 

Marek Kamiński 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753. 

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz.
716 i Nr 131, poz. 1076. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz.
708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464

i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz.
1070 i Nr 215, poz. 1664. 
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