
  
UCHWAŁA Nr XLI/424/09 
Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 21 grudnia 2009 roku 

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu miasta Szczecinek na 2010 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 
708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 
poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 
1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) - Rada 
Miasta uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się dochody budŜetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości 90 082 251 zł, 

z tego: 
1) dochody bieŜące w wysokości - 82 497 251 zł, 
2) dochody majątkowe w wysokości -    7 585 000 zł. 

 
§ 2. Ustala się wydatki budŜetu miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości - 102 603 071 zł, 

z tego: 
1) wydatki bieŜące w wysokości - 85 083 071 zł, 
2) wydatki majątkowe w wysokości -  17 520 000 zł. 

 
§ 3. Ustala się planowany deficyt budŜetu w wysokości - 12 520 820 zł, który zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
 
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budŜetu miasta Szczecinek (załącznik nr 13), 

z tego: 
1) przychody  - 18 280 000 zł, 
2) rozchody  -   5 759 180 zł. 

 
§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości -   300 000 zł. 
       2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na: 

1) zarządzanie kryzysowe w wysokości  -     50 000 zł, 
2) ewentualny zwrot naliczonych i potrąconych kar 

umownych dla Insgraf Spółka z o.o. 
(sprawa sądowa w toku)     -   300 000 zł, 

3) realizację zadań w związku z przejęciem 
Trzesieki i Świątek     -1 000 000 zł. 

 
§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 9 

do uchwały. 
 
§ 7. Ustala się przychody i wydatki zakładów budŜetowych (załącznik nr 10) w wysokości: 

1) przychody  - 21 633 292 zł, 
2) wydatki  - 21 753 292 zł. 

 
§ 8. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(załącznik nr 14) w wysokości: 
1) przychody  - 950 000 zł, 
2) wydatki  - 870 000 zł. 

 
§ 9. Ustala się dotacje: 

1. dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11): 
1) podmiotowe w wysokości  - 27 599 382 zł, 
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2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 12): 
1) celowe na zadania własne w wysokości   - 7 244 783 zł, 
2) celowe na zadania zlecone w wysokości -    471 000 zł. 

 
§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 

1. zleconych odrębnymi ustawami: 
1) dochody (załącznik nr 3) w wysokości  - 11 001 881 zł, 
2) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości  - 11 001 881 zł. 

2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 
1) dochody (załącznik nr 5) w wysokości        - 15 000 zł, 
2) wydatki (załącznik nr 6) w wysokości        - 15 000 zł. 

 
§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 
z tego: 
1) dochody (załącznik nr 7) w wysokości - 1 052 000 zł, 
2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości - 1 052 000 zł. 
 

§ 12. 1. Ustala się dochody w wysokości - 746 846 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w wysokości - 720 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Ustala się wydatki w wysokości - 100 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

 
§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek przeznaczonych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do łącznej kwoty - 3 000 000 zł, 
2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu do łącznej kwoty - 12 520 820 zł, 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów – 5 759 180 zł. 
 

§ 14. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań: 
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 9 do uchwały,  
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty - 1 500 000 zł. 
 

§ 15. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta do: 
1) dokonywania zmian w planie wydatków budŜetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami, 
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom 

jednostek organizacyjnych, 
3) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank 

prowadzący obsługę budŜetu miasta. 
 

§ 16. Jednostki realizujące budŜet mogą udzielać pracownikom zaliczek na drobne wydatki i delegacje 
do kwoty 5 000 zł z terminem rozliczenia 14 dni.  
 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 
 

§ 18. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Wiesław Suchowiejko 


