
UCHWAŁA NR XXXIX/703/09

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok 

 
Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. N

r 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 182, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwc

a 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Sejmik Województwa Lubelskiego uc

hwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się dochody budżetu województwa w kwocie 681.394.853,29 zł, z tego dochody bieżące 599.00

8.482,29 zł i dochody majątkowe 82.386.371,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:
 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych samorządowi województwa u

stawami w kwocie 56.834.000,00 zł,
 
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 zł.” 
 

§ 2. Określa się wydatki budżetu województwa w kwocie 780.930.231,05 zł, z tego wydatki bieżące 511.45

4.710,15 zł i wydatki majątkowe 269.475.520,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:
 

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone samorządowi województwa ustawami w kwocie 56.834.

000,00 zł,
 
2) wydatki realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 103.16

5.037,09 zł, 
 
3) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.821.000,00 zł,
 
4) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialne

go w kwocie 300.000,00 zł, 
 
5) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 41

5.000,00 zł, 
 
6) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 185.000,00 zł. 
 

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 99.535.377,76 zł. Źródłami pokrycia deficytu są 

w całości przychody pochodzące z kredytu. 
 
§ 4. Określa się przychody budżetu województwa w kwocie 121.123.881,24 zł i rozchody budżetu w kwocie

 21.588.503,48 zł.Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło pr

zychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w Załączniku Nr 3.
 
§ 5. Tworzy się rezerwy: 
 

1) ogólną w kwocie 4.527.000,00 zł, 
 
2) celowe z przeznaczeniem na: 
 

a) realizację zadań bieżących: 
 



- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.900.000,00 zł, 
 
- dofinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej w kwocie 287.778,00 zł,
 
- wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach mecenatu państwa i programów Ministr

a Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.610.000,00 zł, 
 

b) realizację zadań inwestycyjnych: zabezpieczenie wkładu własnego placówek ochrony zdrowia do projektów planowany

ch do realizacji w ramach programów operacyjnych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.777.573,

00 zł. 
 

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa określa Załącznik Nr 4. 
 
§ 7. Określa się: 
 

1) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 5, 
 
2) wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 6, 
 
3) wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Zał

ącznikiem Nr 7, 
 

§ 8. 
 
1. Określa się plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 9.600.000,00 zł oraz plan wydatków w k

wocie 8.664.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8. 
 
2. Określa się: 
 

1) plan przychodów gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w kwocie 9.822.075,00 zł oraz plan wydatków w kw

ocie 9.822.075,00 zł, 
 
2) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w łącznej kwocie 529.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9. 
 

3. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 3.921.406,00 zł oraz wydatków w

 kwocie 4.210.920,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
 
§ 9. 
 
1. Określa się plan przychodów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 10.307.00

0,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 11.020.700,00 zł. Plan finansowy stanowi Załącznik Nr 11. 
 
2. Określa się plan przychodów Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartografi

cznym w kwocie 2.344.000,00 zł oraz wydatków w kwocie 4.032.000,00 zł. Plan finansowy stanowi Załącz

nik Nr 12. 
 
§ 10. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościow

ych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 109.323.881,24 zł. 
 
§ 11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umo

wami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorząd województwa w kwocie 11.807.279,16 zł. 
 
§ 12. 
 



1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na: 
 

1) wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w Załączniku Nr 5,
 
2) programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w granicach kwot określ

onych w Załączniku Nr 7, 
 

2. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku

 2011 jest niezbędna dla zachowania ciągłości zadań i termin zapłaty upływa w roku 2011.
 
3. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów

, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zachowania ciągłości zadań i termin zapłaty upływ

a w roku 2011 kierownikom innych jednostek organizacyjnych samorządu województwa.
 
§ 13. 
 
1. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach dzi

ałów klasyfikacji budżetowej, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy. 
 
2. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanyc

h wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych sa

morządu województwa, za wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń i pochodnych, zwiększeń i zmni

ejszeń wydatków majątkowych oraz przeniesień między rozdziałami. 
 
§ 14. Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach ban

kowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa. 
 
§ 15. Zobowiązuje się Zarząd Województwa do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2010 roku w szczegółowości uchwały budżetowej oraz informacji składanych przez Z

OZ-y, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne z wyodrębnieniem dotacji bieżącyc

h i majątkowych otrzymanych z budżetu województwa, przychodów własnych, wynagrodzeń z pochodnymi,

 honorariów, remontów,  

z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 

 
Przewodniczacy Sejmiku

 

 Jacek Czerniak
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