
UCHWAŁA NR 550/XLVIII/10  

RADY MIASTA LUBLINIEC  

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 

2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z poźn.zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 

216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 

258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 

157, poz. 1240), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), u c h w a l a :

§ 1. Dochody ogółem budzetu miasta na 2010r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 

54.538.293 zł, w tym : 

§ 2. Dochody na zadania własne, załącznik nr 2 w kwocie 49.232.258 zł. 

§ 3. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 3 w kwocie

5.118.435 zł. 

§ 4. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 4 w kwocie 8.000 zł. 

§ 5. Dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 5 w kwocie 179.600 zł. 

§ 6. Wydatki ogółem budżetu miasta na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 

55.974.843 zł, w tym : 

§ 7. Wydatki na zadania własne, załącznik nr 7 w kwocie 50.529.356 zł. 

§ 8. Wydatki na zadania zlecone z zakresu aministracji rządowej , załącznik Nr 8 w kwocie 

5.118.435 zł. 

§ 9. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 9 w kwocie 8.000 zł. 

§ 10. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 10 w kwocie 319.052 zł. 

§ 11. Planowany deficyt (nadwyżka wydatków na dochodami) w kwocie 1.436.550 zł. 

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

§ 12. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta - załącznik Nr 11 w tym dla : 

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.319.452 zł, 

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.282.800 zł. 

§ 13. Planowane wydatki inwestycyjne ogółem w kwocie 7.060.794 zł, zgodnie 

z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych na lata 2010-2012 stanowiący załącznik Nr 12, 

w tym: 

1. Wydatki finansowane ze środków własnych, 

2. Wydatki planowane do realizacji ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

§ 14. Przychody i rozchody budżetu miasta - załącznik Nr 13, z czego: 

§ 15. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14, 

w tym: 

§ 16. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi 

finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 15. 

§ 17. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 320.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie 

kryzysowe w kwocie 30.000 zł. 

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

w kwocie 10.336.550 zł w tym na : 

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do : 

1. zaciągania kredytów i pożyczek na : 

2. dokonywania zmian wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich 

naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

3. zaciągania zobowiązań : 

4. przekazania kierownikom jednostek budzetowych uprawnień do : 

5. przekazania uprawnień dyrektorowi zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów o których mowa w punkcie 4 tiret 2, 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

1) dochody bieżące w kwocie 48.964.301 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.573.992 zł, w tym dotacje rozwojowe na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 

1.038.992 zł. 

1) wydatki bieżące w kwocie 46.986.797 zł , z czego na : 

a) wynagrodzenia jednostek budzetowych i składki od nich naliczane,

b) zadania statutowe jednostek budżetowych,

c) dotacje na zadania bieżące,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

e) obsługę długu j.s.t.,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.988.046 zł , z czego na : 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 

b) programy finansowane z udziałem środków, októrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

- przychody w kwocie 5.336.550 zł,

- rozchody w kwocie 3.900.000 zł.

- przychody w kwocie 7.595.500 zł,

- wydatki w kwocie 7.595.500 zł,

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 5.000.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.436.550 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

w kwocie 3.900.000 zł. 

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 

zł, 

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Programie Zadań Inwestycyjnych 

realizowanych ze środków własnych budżetu miasta oraz z udziałem środków, 

o których ,mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 

określonej w załączniku nr 12, 

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem 

zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, 

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 
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UCHWAŁA NR 550/XLVIII/10  

RADY MIASTA LUBLINIEC  

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 

2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z poźn.zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 

216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 

258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 

157, poz. 1240), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), u c h w a l a :

§ 1. Dochody ogółem budzetu miasta na 2010r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 

54.538.293 zł, w tym : 

§ 2. Dochody na zadania własne, załącznik nr 2 w kwocie 49.232.258 zł. 

§ 3. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 3 w kwocie

5.118.435 zł. 

§ 4. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 4 w kwocie 8.000 zł. 

§ 5. Dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 5 w kwocie 179.600 zł. 

§ 6. Wydatki ogółem budżetu miasta na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 

55.974.843 zł, w tym : 

§ 7. Wydatki na zadania własne, załącznik nr 7 w kwocie 50.529.356 zł. 

§ 8. Wydatki na zadania zlecone z zakresu aministracji rządowej , załącznik Nr 8 w kwocie 

5.118.435 zł. 

§ 9. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 9 w kwocie 8.000 zł. 

§ 10. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 10 w kwocie 319.052 zł. 

§ 11. Planowany deficyt (nadwyżka wydatków na dochodami) w kwocie 1.436.550 zł. 

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

§ 12. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta - załącznik Nr 11 w tym dla : 

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.319.452 zł, 

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.282.800 zł. 

§ 13. Planowane wydatki inwestycyjne ogółem w kwocie 7.060.794 zł, zgodnie 

z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych na lata 2010-2012 stanowiący załącznik Nr 12, 

w tym: 

1. Wydatki finansowane ze środków własnych, 

2. Wydatki planowane do realizacji ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

§ 14. Przychody i rozchody budżetu miasta - załącznik Nr 13, z czego: 

§ 15. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14, 

w tym: 

§ 16. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi 

finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 15. 

§ 17. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 320.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie 

kryzysowe w kwocie 30.000 zł. 

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

w kwocie 10.336.550 zł w tym na : 

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do : 

1. zaciągania kredytów i pożyczek na : 

2. dokonywania zmian wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich 

naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

3. zaciągania zobowiązań : 

4. przekazania kierownikom jednostek budzetowych uprawnień do : 

5. przekazania uprawnień dyrektorowi zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów o których mowa w punkcie 4 tiret 2, 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

1) dochody bieżące w kwocie 48.964.301 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.573.992 zł, w tym dotacje rozwojowe na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 

1.038.992 zł. 

1) wydatki bieżące w kwocie 46.986.797 zł , z czego na : 

a) wynagrodzenia jednostek budzetowych i składki od nich naliczane,

b) zadania statutowe jednostek budżetowych,

c) dotacje na zadania bieżące,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

e) obsługę długu j.s.t.,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.988.046 zł , z czego na : 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 

b) programy finansowane z udziałem środków, októrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

- przychody w kwocie 5.336.550 zł,

- rozchody w kwocie 3.900.000 zł.

- przychody w kwocie 7.595.500 zł,

- wydatki w kwocie 7.595.500 zł,

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 5.000.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.436.550 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

w kwocie 3.900.000 zł. 

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 

zł, 

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Programie Zadań Inwestycyjnych 

realizowanych ze środków własnych budżetu miasta oraz z udziałem środków, 

o których ,mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 

określonej w załączniku nr 12, 

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem 

zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, 

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 
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UCHWAŁA NR 550/XLVIII/10  

RADY MIASTA LUBLINIEC  

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 

2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z poźn.zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 

216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 

258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 

157, poz. 1240), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), u c h w a l a :

§ 1. Dochody ogółem budzetu miasta na 2010r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 

54.538.293 zł, w tym : 

§ 2. Dochody na zadania własne, załącznik nr 2 w kwocie 49.232.258 zł. 

§ 3. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 3 w kwocie

5.118.435 zł. 

§ 4. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 4 w kwocie 8.000 zł. 

§ 5. Dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 5 w kwocie 179.600 zł. 

§ 6. Wydatki ogółem budżetu miasta na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 

55.974.843 zł, w tym : 

§ 7. Wydatki na zadania własne, załącznik nr 7 w kwocie 50.529.356 zł. 

§ 8. Wydatki na zadania zlecone z zakresu aministracji rządowej , załącznik Nr 8 w kwocie 

5.118.435 zł. 

§ 9. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 9 w kwocie 8.000 zł. 

§ 10. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 10 w kwocie 319.052 zł. 

§ 11. Planowany deficyt (nadwyżka wydatków na dochodami) w kwocie 1.436.550 zł. 

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

§ 12. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta - załącznik Nr 11 w tym dla : 

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.319.452 zł, 

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.282.800 zł. 

§ 13. Planowane wydatki inwestycyjne ogółem w kwocie 7.060.794 zł, zgodnie 

z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych na lata 2010-2012 stanowiący załącznik Nr 12, 

w tym: 

1. Wydatki finansowane ze środków własnych, 

2. Wydatki planowane do realizacji ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

§ 14. Przychody i rozchody budżetu miasta - załącznik Nr 13, z czego: 

§ 15. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14, 

w tym: 

§ 16. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi 

finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 15. 

§ 17. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 320.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie 

kryzysowe w kwocie 30.000 zł. 

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

w kwocie 10.336.550 zł w tym na : 

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do : 

1. zaciągania kredytów i pożyczek na : 

2. dokonywania zmian wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich 

naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

3. zaciągania zobowiązań : 

4. przekazania kierownikom jednostek budzetowych uprawnień do : 

5. przekazania uprawnień dyrektorowi zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów o których mowa w punkcie 4 tiret 2, 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

1) dochody bieżące w kwocie 48.964.301 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.573.992 zł, w tym dotacje rozwojowe na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 

1.038.992 zł. 

1) wydatki bieżące w kwocie 46.986.797 zł , z czego na : 

a) wynagrodzenia jednostek budzetowych i składki od nich naliczane,

b) zadania statutowe jednostek budżetowych,

c) dotacje na zadania bieżące,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

e) obsługę długu j.s.t.,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.988.046 zł , z czego na : 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 

b) programy finansowane z udziałem środków, októrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

- przychody w kwocie 5.336.550 zł,

- rozchody w kwocie 3.900.000 zł.

- przychody w kwocie 7.595.500 zł,

- wydatki w kwocie 7.595.500 zł,

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 5.000.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.436.550 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

w kwocie 3.900.000 zł. 

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 

zł, 

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Programie Zadań Inwestycyjnych 

realizowanych ze środków własnych budżetu miasta oraz z udziałem środków, 

o których ,mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 

określonej w załączniku nr 12, 

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem 

zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, 

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 
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UCHWAŁA NR 550/XLVIII/10  

RADY MIASTA LUBLINIEC  

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 

2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z poźn.zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 

216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 

258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 

157, poz. 1240), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), u c h w a l a :

§ 1. Dochody ogółem budzetu miasta na 2010r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 

54.538.293 zł, w tym : 

§ 2. Dochody na zadania własne, załącznik nr 2 w kwocie 49.232.258 zł. 

§ 3. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 3 w kwocie

5.118.435 zł. 

§ 4. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 4 w kwocie 8.000 zł. 

§ 5. Dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 5 w kwocie 179.600 zł. 

§ 6. Wydatki ogółem budżetu miasta na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 

55.974.843 zł, w tym : 

§ 7. Wydatki na zadania własne, załącznik nr 7 w kwocie 50.529.356 zł. 

§ 8. Wydatki na zadania zlecone z zakresu aministracji rządowej , załącznik Nr 8 w kwocie 

5.118.435 zł. 

§ 9. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 9 w kwocie 8.000 zł. 

§ 10. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 10 w kwocie 319.052 zł. 

§ 11. Planowany deficyt (nadwyżka wydatków na dochodami) w kwocie 1.436.550 zł. 

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

§ 12. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta - załącznik Nr 11 w tym dla : 

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.319.452 zł, 

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.282.800 zł. 

§ 13. Planowane wydatki inwestycyjne ogółem w kwocie 7.060.794 zł, zgodnie 

z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych na lata 2010-2012 stanowiący załącznik Nr 12, 

w tym: 

1. Wydatki finansowane ze środków własnych, 

2. Wydatki planowane do realizacji ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

§ 14. Przychody i rozchody budżetu miasta - załącznik Nr 13, z czego: 

§ 15. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14, 

w tym: 

§ 16. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi 

finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 15. 

§ 17. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 320.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie 

kryzysowe w kwocie 30.000 zł. 

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

w kwocie 10.336.550 zł w tym na : 

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do : 

1. zaciągania kredytów i pożyczek na : 

2. dokonywania zmian wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich 

naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

3. zaciągania zobowiązań : 

4. przekazania kierownikom jednostek budzetowych uprawnień do : 

5. przekazania uprawnień dyrektorowi zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów o których mowa w punkcie 4 tiret 2, 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

1) dochody bieżące w kwocie 48.964.301 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.573.992 zł, w tym dotacje rozwojowe na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 

1.038.992 zł. 

1) wydatki bieżące w kwocie 46.986.797 zł , z czego na : 

a) wynagrodzenia jednostek budzetowych i składki od nich naliczane,

b) zadania statutowe jednostek budżetowych,

c) dotacje na zadania bieżące,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

e) obsługę długu j.s.t.,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.988.046 zł , z czego na : 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 

b) programy finansowane z udziałem środków, októrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

- przychody w kwocie 5.336.550 zł,

- rozchody w kwocie 3.900.000 zł.

- przychody w kwocie 7.595.500 zł,

- wydatki w kwocie 7.595.500 zł,

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 5.000.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.436.550 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

w kwocie 3.900.000 zł. 

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 

zł, 

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Programie Zadań Inwestycyjnych 

realizowanych ze środków własnych budżetu miasta oraz z udziałem środków, 

o których ,mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 

określonej w załączniku nr 12, 

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem 

zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, 

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 
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UCHWAŁA NR 550/XLVIII/10  

RADY MIASTA LUBLINIEC  

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 

2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z poźn.zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 

216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 

258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 

157, poz. 1240), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), u c h w a l a :

§ 1. Dochody ogółem budzetu miasta na 2010r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 

54.538.293 zł, w tym : 

§ 2. Dochody na zadania własne, załącznik nr 2 w kwocie 49.232.258 zł. 

§ 3. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 3 w kwocie

5.118.435 zł. 

§ 4. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 4 w kwocie 8.000 zł. 

§ 5. Dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 5 w kwocie 179.600 zł. 

§ 6. Wydatki ogółem budżetu miasta na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 

55.974.843 zł, w tym : 

§ 7. Wydatki na zadania własne, załącznik nr 7 w kwocie 50.529.356 zł. 

§ 8. Wydatki na zadania zlecone z zakresu aministracji rządowej , załącznik Nr 8 w kwocie 

5.118.435 zł. 

§ 9. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 9 w kwocie 8.000 zł. 

§ 10. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 10 w kwocie 319.052 zł. 

§ 11. Planowany deficyt (nadwyżka wydatków na dochodami) w kwocie 1.436.550 zł. 

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

§ 12. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta - załącznik Nr 11 w tym dla : 

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.319.452 zł, 

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.282.800 zł. 

§ 13. Planowane wydatki inwestycyjne ogółem w kwocie 7.060.794 zł, zgodnie 

z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych na lata 2010-2012 stanowiący załącznik Nr 12, 

w tym: 

1. Wydatki finansowane ze środków własnych, 

2. Wydatki planowane do realizacji ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

§ 14. Przychody i rozchody budżetu miasta - załącznik Nr 13, z czego: 

§ 15. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14, 

w tym: 

§ 16. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi 

finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 15. 

§ 17. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 320.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie 

kryzysowe w kwocie 30.000 zł. 

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

w kwocie 10.336.550 zł w tym na : 

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do : 

1. zaciągania kredytów i pożyczek na : 

2. dokonywania zmian wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich 

naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

3. zaciągania zobowiązań : 

4. przekazania kierownikom jednostek budzetowych uprawnień do : 

5. przekazania uprawnień dyrektorowi zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów o których mowa w punkcie 4 tiret 2, 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

1) dochody bieżące w kwocie 48.964.301 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.573.992 zł, w tym dotacje rozwojowe na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 

1.038.992 zł. 

1) wydatki bieżące w kwocie 46.986.797 zł , z czego na : 

a) wynagrodzenia jednostek budzetowych i składki od nich naliczane,

b) zadania statutowe jednostek budżetowych,

c) dotacje na zadania bieżące,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

e) obsługę długu j.s.t.,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.988.046 zł , z czego na : 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 

b) programy finansowane z udziałem środków, októrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

- przychody w kwocie 5.336.550 zł,

- rozchody w kwocie 3.900.000 zł.

- przychody w kwocie 7.595.500 zł,

- wydatki w kwocie 7.595.500 zł,

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 5.000.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.436.550 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

w kwocie 3.900.000 zł. 

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 

zł, 

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Programie Zadań Inwestycyjnych 

realizowanych ze środków własnych budżetu miasta oraz z udziałem środków, 

o których ,mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 

określonej w załączniku nr 12, 

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem 

zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, 

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 
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UCHWAŁA NR 550/XLVIII/10  

RADY MIASTA LUBLINIEC  

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 

2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z poźn.zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 

216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 

258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 

157, poz. 1240), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), u c h w a l a :

§ 1. Dochody ogółem budzetu miasta na 2010r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 

54.538.293 zł, w tym : 

§ 2. Dochody na zadania własne, załącznik nr 2 w kwocie 49.232.258 zł. 

§ 3. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 3 w kwocie

5.118.435 zł. 

§ 4. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 4 w kwocie 8.000 zł. 

§ 5. Dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 5 w kwocie 179.600 zł. 

§ 6. Wydatki ogółem budżetu miasta na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 

55.974.843 zł, w tym : 

§ 7. Wydatki na zadania własne, załącznik nr 7 w kwocie 50.529.356 zł. 

§ 8. Wydatki na zadania zlecone z zakresu aministracji rządowej , załącznik Nr 8 w kwocie 

5.118.435 zł. 

§ 9. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 9 w kwocie 8.000 zł. 

§ 10. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 10 w kwocie 319.052 zł. 

§ 11. Planowany deficyt (nadwyżka wydatków na dochodami) w kwocie 1.436.550 zł. 

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

§ 12. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta - załącznik Nr 11 w tym dla : 

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.319.452 zł, 

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.282.800 zł. 

§ 13. Planowane wydatki inwestycyjne ogółem w kwocie 7.060.794 zł, zgodnie 

z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych na lata 2010-2012 stanowiący załącznik Nr 12, 

w tym: 

1. Wydatki finansowane ze środków własnych, 

2. Wydatki planowane do realizacji ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

§ 14. Przychody i rozchody budżetu miasta - załącznik Nr 13, z czego: 

§ 15. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14, 

w tym: 

§ 16. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi 

finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 15. 

§ 17. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 320.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie 

kryzysowe w kwocie 30.000 zł. 

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

w kwocie 10.336.550 zł w tym na : 

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do : 

1. zaciągania kredytów i pożyczek na : 

2. dokonywania zmian wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich 

naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

3. zaciągania zobowiązań : 

4. przekazania kierownikom jednostek budzetowych uprawnień do : 

5. przekazania uprawnień dyrektorowi zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów o których mowa w punkcie 4 tiret 2, 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

1) dochody bieżące w kwocie 48.964.301 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.573.992 zł, w tym dotacje rozwojowe na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 

1.038.992 zł. 

1) wydatki bieżące w kwocie 46.986.797 zł , z czego na : 

a) wynagrodzenia jednostek budzetowych i składki od nich naliczane,

b) zadania statutowe jednostek budżetowych,

c) dotacje na zadania bieżące,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

e) obsługę długu j.s.t.,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.988.046 zł , z czego na : 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 

b) programy finansowane z udziałem środków, októrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

- przychody w kwocie 5.336.550 zł,

- rozchody w kwocie 3.900.000 zł.

- przychody w kwocie 7.595.500 zł,

- wydatki w kwocie 7.595.500 zł,

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 5.000.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.436.550 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

w kwocie 3.900.000 zł. 

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 

zł, 

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Programie Zadań Inwestycyjnych 

realizowanych ze środków własnych budżetu miasta oraz z udziałem środków, 

o których ,mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 

określonej w załączniku nr 12, 

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem 

zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, 

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 
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UCHWAŁA NR 550/XLVIII/10  

RADY MIASTA LUBLINIEC  

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 

2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z poźn.zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 

216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 

258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 

157, poz. 1240), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), u c h w a l a :

§ 1. Dochody ogółem budzetu miasta na 2010r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 

54.538.293 zł, w tym : 

§ 2. Dochody na zadania własne, załącznik nr 2 w kwocie 49.232.258 zł. 

§ 3. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 3 w kwocie

5.118.435 zł. 

§ 4. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 4 w kwocie 8.000 zł. 

§ 5. Dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 5 w kwocie 179.600 zł. 

§ 6. Wydatki ogółem budżetu miasta na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 

55.974.843 zł, w tym : 

§ 7. Wydatki na zadania własne, załącznik nr 7 w kwocie 50.529.356 zł. 

§ 8. Wydatki na zadania zlecone z zakresu aministracji rządowej , załącznik Nr 8 w kwocie 

5.118.435 zł. 

§ 9. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 9 w kwocie 8.000 zł. 

§ 10. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 10 w kwocie 319.052 zł. 

§ 11. Planowany deficyt (nadwyżka wydatków na dochodami) w kwocie 1.436.550 zł. 

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

§ 12. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta - załącznik Nr 11 w tym dla : 

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.319.452 zł, 

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.282.800 zł. 

§ 13. Planowane wydatki inwestycyjne ogółem w kwocie 7.060.794 zł, zgodnie 

z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych na lata 2010-2012 stanowiący załącznik Nr 12, 

w tym: 

1. Wydatki finansowane ze środków własnych, 

2. Wydatki planowane do realizacji ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

§ 14. Przychody i rozchody budżetu miasta - załącznik Nr 13, z czego: 

§ 15. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14, 

w tym: 

§ 16. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi 

finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 15. 

§ 17. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 320.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie 

kryzysowe w kwocie 30.000 zł. 

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

w kwocie 10.336.550 zł w tym na : 

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do : 

1. zaciągania kredytów i pożyczek na : 

2. dokonywania zmian wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich 

naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

3. zaciągania zobowiązań : 

4. przekazania kierownikom jednostek budzetowych uprawnień do : 

5. przekazania uprawnień dyrektorowi zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów o których mowa w punkcie 4 tiret 2, 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

1) dochody bieżące w kwocie 48.964.301 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.573.992 zł, w tym dotacje rozwojowe na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 

1.038.992 zł. 

1) wydatki bieżące w kwocie 46.986.797 zł , z czego na : 

a) wynagrodzenia jednostek budzetowych i składki od nich naliczane,

b) zadania statutowe jednostek budżetowych,

c) dotacje na zadania bieżące,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

e) obsługę długu j.s.t.,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.988.046 zł , z czego na : 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 

b) programy finansowane z udziałem środków, októrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

- przychody w kwocie 5.336.550 zł,

- rozchody w kwocie 3.900.000 zł.

- przychody w kwocie 7.595.500 zł,

- wydatki w kwocie 7.595.500 zł,

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 5.000.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.436.550 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

w kwocie 3.900.000 zł. 

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 

zł, 

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Programie Zadań Inwestycyjnych 

realizowanych ze środków własnych budżetu miasta oraz z udziałem środków, 

o których ,mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 

określonej w załączniku nr 12, 

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem 

zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, 

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 
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UCHWAŁA NR 550/XLVIII/10  

RADY MIASTA LUBLINIEC  

z dnia 7 stycznia 2010 r. 

w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 

2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z poźn.zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 

216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 

258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 

157, poz. 1240), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), u c h w a l a :

§ 1. Dochody ogółem budzetu miasta na 2010r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 

54.538.293 zł, w tym : 

§ 2. Dochody na zadania własne, załącznik nr 2 w kwocie 49.232.258 zł. 

§ 3. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 3 w kwocie

5.118.435 zł. 

§ 4. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 4 w kwocie 8.000 zł. 

§ 5. Dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 5 w kwocie 179.600 zł. 

§ 6. Wydatki ogółem budżetu miasta na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 

55.974.843 zł, w tym : 

§ 7. Wydatki na zadania własne, załącznik nr 7 w kwocie 50.529.356 zł. 

§ 8. Wydatki na zadania zlecone z zakresu aministracji rządowej , załącznik Nr 8 w kwocie 

5.118.435 zł. 

§ 9. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej, załącznik Nr 9 w kwocie 8.000 zł. 

§ 10. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, załącznik Nr 10 w kwocie 319.052 zł. 

§ 11. Planowany deficyt (nadwyżka wydatków na dochodami) w kwocie 1.436.550 zł. 

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

§ 12. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta - załącznik Nr 11 w tym dla : 

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.319.452 zł, 

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.282.800 zł. 

§ 13. Planowane wydatki inwestycyjne ogółem w kwocie 7.060.794 zł, zgodnie 

z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych na lata 2010-2012 stanowiący załącznik Nr 12, 

w tym: 

1. Wydatki finansowane ze środków własnych, 

2. Wydatki planowane do realizacji ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

§ 14. Przychody i rozchody budżetu miasta - załącznik Nr 13, z czego: 

§ 15. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14, 

w tym: 

§ 16. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi 

finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 15. 

§ 17. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 320.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie 

kryzysowe w kwocie 30.000 zł. 

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

w kwocie 10.336.550 zł w tym na : 

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do : 

1. zaciągania kredytów i pożyczek na : 

2. dokonywania zmian wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich 

naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

3. zaciągania zobowiązań : 

4. przekazania kierownikom jednostek budzetowych uprawnień do : 

5. przekazania uprawnień dyrektorowi zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów o których mowa w punkcie 4 tiret 2, 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

1) dochody bieżące w kwocie 48.964.301 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.573.992 zł, w tym dotacje rozwojowe na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 

1.038.992 zł. 

1) wydatki bieżące w kwocie 46.986.797 zł , z czego na : 

a) wynagrodzenia jednostek budzetowych i składki od nich naliczane,

b) zadania statutowe jednostek budżetowych,

c) dotacje na zadania bieżące,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

e) obsługę długu j.s.t.,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.988.046 zł , z czego na : 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 

b) programy finansowane z udziałem środków, októrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 

- przychody w kwocie 5.336.550 zł,

- rozchody w kwocie 3.900.000 zł.

- przychody w kwocie 7.595.500 zł,

- wydatki w kwocie 7.595.500 zł,

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 5.000.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.436.550 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

w kwocie 3.900.000 zł. 

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 

zł, 

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Programie Zadań Inwestycyjnych 

realizowanych ze środków własnych budżetu miasta oraz z udziałem środków, 

o których ,mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 

określonej w załączniku nr 12, 

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem 

zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, 

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 
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