
UCHWAŁA NR 734/LIV/10  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

z dnia 22 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 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. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – 

RADA MIEJSKA w Sosnowcu uchwala, co następuje : 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 i lata kolejne 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 /załącznik 3a obejmuje - wydatki majątkowe w 2010 roku/  

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010-2012 

i latach kolejnych zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 10. 

§ 11. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym ( refundacje wydatków)

przyjmować na rachunek wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji

budżetowej .  

§ 15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w kwocie 10 000 000 zł. 

§ 16. Upoważnić Prezydenta Miasta do: 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 18.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.  

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca w wysokości 583 661 888 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 550 690 815 zł

dochody majątkowe w wysokości 32 971 073 zł

Dochody gminy w wysokości 441 411 738 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 411 075 661 zł

dochody majątkowe w wysokości 30 336 077 zł

Dochody powiatu w wysokości 142 250 150 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 139 615 154 zł

dochody majątkowe w wysokości 2 634 996 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

Wydatki budżetu miasta Sosnowca w wysokości 681 776 510 zł

w tym :

wydatki bieżące w wysokości 567 713 105 zł

wydatki majątkowe w wysokości 114 063 405 zł

Wydatki gminy w wysokości 524 420 122 zł

w tym:

wydatki bieżące w wysokości 425 232 387 zł

wydatki majątkowe w wysokości 99 187 735 zł

Wydatki powiatu w wysokości 157 356 388 zł

w tym:

wydatki bieżące w wysokości 142 480 718 zł

wydatki majątkowe w wysokości 14 875 670 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

1.Deficyt budżetu miasta 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

w wysokości 98 114 622 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu miasta

 

w wysokości 23 114 622 zł

-planowanej emisji obligacji w wysokości 75 000 000 zł

2.Przychody budżetu w wysokości 118 312 240 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

3.Rozchody budżetu w wysokości 20 197 618 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

Rezerwę ogólną w wysokości 701 000 zł

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  

( w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

 

 

w wysokości 48 063 190 zł

w tym:

-realizowane przez Gminę w wysokości 33 173 224 zł

-realizowane przez Powiat w wysokości 14 889 966 zł

zgodne z załącznikiem Nr 1

Określić dochody podlegające przekazaniu  

do budżetu państwa związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej

 

 

w wysokości 6 218 500 zł

w tym:

-realizowane przez Gminę w wysokości 656 500 zł

-realizowane przez Powiat w wysokości 5 562 000 zł

zgodne z załącznikiem Nr 2

Ustalić limit zobowiązań  w wysokości 85 000 000 zł

w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 75 000 000 zł

-z tytułu ewentualnego zaciągniętego kredytu(pożyczki) krótkoterminowego w wysokości 10 000 000 zł

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3 722 095 zł

oraz wydatki w wysokości 3 722 095 zł

w tym :

wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 218 000 zł

1.Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody w wysokości 72 400 000 zł

- wydatki w wysokości 72 400 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

2.Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych 

obejmujących:

- dochody w wysokości 2 592 178 zł

- wydatki w wysokości 2 679 343 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

1. Dotacja przedmiotowa dla 

Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych

 

w wysokości 8 000 000 zł

2. Dotacje celowe na finansowanie inwestycji  

zakładu budżetowego

 

w wysokości 2 800 000 zł

3. Dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury w wysokości 19 001 735 zł

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 16 444 000 zł

4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych na cele publiczne 

związane z realizacją zadań Miasta

 

 

w wysokości 3 424 000 zł

5. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 132 000 zł

6. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych w wysokości 260 000 zł

7. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 2 009 000 zł

8. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie  

własnych zadań bieżących

 

w wysokości 7 000 zł

9. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla samodzielnego publicznego  

zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.

 

w wysokości 27 316 521 zł

10. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych

 

w wysokości 200 000 zł

11. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

 

w wysokości 1 000 000 zł

12.Dotacje celowe na dofinansowanie remontów samodzielnego  

publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t

 

w wysokości 1 160 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

1.Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody w wysokości 2 000 000 zł

- wydatki w wysokości 6 520 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

2.Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody w wysokości 530 000 zł

- wydatki w wysokości 2 350 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

3.Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:

- przychody w wysokości 450 000 zł

- wydatki w wysokości 882 200 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10

1) dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń oraz między

zadaniami inwestycyjnymi / wydatkami majątkowymi / z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej. 

2) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić  w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetowego do kwoty 10 000 000 zł. 

3) lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę  finansową

Miasta. 

4) zaciągania zobowiązań : 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii

Europejskiej oraz środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach 

Nr 3 i 4 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2011 / jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin

zapłaty upływa w 2011 roku - do łącznej kwoty nie większej niż 15 000 000 zł 

c) z tytułu umów związanych z bieżącą  działalnością  zapewniających ciągłoś ć  funkcjonowania miasta powodujących skutki

finansowe w okresie do 4 lat realizowanych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych  

do łącznej kwoty 20 000 000 zł. 

5) przekazania uprawnień  jednostkom budżetowym Miasta do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku

następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

6) udzielania pożyczek do kwoty 7 000 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu   

 

Daniel Miklasiński 

Załącznik nr Tabela1  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela1.pdf

 

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok. 

Załącznik nr Tabela2  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela2.pdf

 

Plan wydatków budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok 

Załącznik nr Tabela3  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela3.pdf

 

Przychody i Rozchody na 2010 rok 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik1.pdf

 

Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawy 

na 2010 R. 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik2.pdf

 

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3.pdf

 

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 3a  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3a.pdf

 

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik4.pdf

 

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik5.pdf

 

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik6.pdf

 

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych na 2010 rok 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik7.pdf

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA CELE PUBLICZNE 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik8.pdf

 

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Załącznik nr 9  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik9.pdf

 

Przychody i wydatki powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Załącznik nr 10  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik10.pdf

 

Przychody i wydatki powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 
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UCHWAŁA NR 734/LIV/10  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

z dnia 22 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 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. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – 

RADA MIEJSKA w Sosnowcu uchwala, co następuje : 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 i lata kolejne 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 /załącznik 3a obejmuje - wydatki majątkowe w 2010 roku/  

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010-2012 

i latach kolejnych zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 10. 

§ 11. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym ( refundacje wydatków)

przyjmować na rachunek wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji

budżetowej .  

§ 15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w kwocie 10 000 000 zł. 

§ 16. Upoważnić Prezydenta Miasta do: 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 18.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.  

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca w wysokości 583 661 888 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 550 690 815 zł

dochody majątkowe w wysokości 32 971 073 zł

Dochody gminy w wysokości 441 411 738 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 411 075 661 zł

dochody majątkowe w wysokości 30 336 077 zł

Dochody powiatu w wysokości 142 250 150 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 139 615 154 zł

dochody majątkowe w wysokości 2 634 996 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

Wydatki budżetu miasta Sosnowca w wysokości 681 776 510 zł

w tym :

wydatki bieżące w wysokości 567 713 105 zł

wydatki majątkowe w wysokości 114 063 405 zł

Wydatki gminy w wysokości 524 420 122 zł

w tym:

wydatki bieżące w wysokości 425 232 387 zł

wydatki majątkowe w wysokości 99 187 735 zł

Wydatki powiatu w wysokości 157 356 388 zł

w tym:

wydatki bieżące w wysokości 142 480 718 zł

wydatki majątkowe w wysokości 14 875 670 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

1.Deficyt budżetu miasta 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

w wysokości 98 114 622 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu miasta

 

w wysokości 23 114 622 zł

-planowanej emisji obligacji w wysokości 75 000 000 zł

2.Przychody budżetu w wysokości 118 312 240 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

3.Rozchody budżetu w wysokości 20 197 618 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

Rezerwę ogólną w wysokości 701 000 zł

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  

( w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

 

 

w wysokości 48 063 190 zł

w tym:

-realizowane przez Gminę w wysokości 33 173 224 zł

-realizowane przez Powiat w wysokości 14 889 966 zł

zgodne z załącznikiem Nr 1

Określić dochody podlegające przekazaniu  

do budżetu państwa związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej

 

 

w wysokości 6 218 500 zł

w tym:

-realizowane przez Gminę w wysokości 656 500 zł

-realizowane przez Powiat w wysokości 5 562 000 zł

zgodne z załącznikiem Nr 2

Ustalić limit zobowiązań  w wysokości 85 000 000 zł

w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 75 000 000 zł

-z tytułu ewentualnego zaciągniętego kredytu(pożyczki) krótkoterminowego w wysokości 10 000 000 zł

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3 722 095 zł

oraz wydatki w wysokości 3 722 095 zł

w tym :

wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 218 000 zł

1.Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody w wysokości 72 400 000 zł

- wydatki w wysokości 72 400 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

2.Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych 

obejmujących:

- dochody w wysokości 2 592 178 zł

- wydatki w wysokości 2 679 343 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

1. Dotacja przedmiotowa dla 

Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych

 

w wysokości 8 000 000 zł

2. Dotacje celowe na finansowanie inwestycji  

zakładu budżetowego

 

w wysokości 2 800 000 zł

3. Dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury w wysokości 19 001 735 zł

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 16 444 000 zł

4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych na cele publiczne 

związane z realizacją zadań Miasta

 

 

w wysokości 3 424 000 zł

5. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 132 000 zł

6. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych w wysokości 260 000 zł

7. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 2 009 000 zł

8. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie  

własnych zadań bieżących

 

w wysokości 7 000 zł

9. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla samodzielnego publicznego  

zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.

 

w wysokości 27 316 521 zł

10. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych

 

w wysokości 200 000 zł

11. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

 

w wysokości 1 000 000 zł

12.Dotacje celowe na dofinansowanie remontów samodzielnego  

publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t

 

w wysokości 1 160 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

1.Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody w wysokości 2 000 000 zł

- wydatki w wysokości 6 520 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

2.Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody w wysokości 530 000 zł

- wydatki w wysokości 2 350 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

3.Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:

- przychody w wysokości 450 000 zł

- wydatki w wysokości 882 200 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10

1) dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń oraz między

zadaniami inwestycyjnymi / wydatkami majątkowymi / z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej. 

2) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić  w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetowego do kwoty 10 000 000 zł. 

3) lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę  finansową

Miasta. 

4) zaciągania zobowiązań : 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii

Europejskiej oraz środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach 

Nr 3 i 4 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2011 / jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin

zapłaty upływa w 2011 roku - do łącznej kwoty nie większej niż 15 000 000 zł 

c) z tytułu umów związanych z bieżącą  działalnością  zapewniających ciągłoś ć  funkcjonowania miasta powodujących skutki

finansowe w okresie do 4 lat realizowanych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych  

do łącznej kwoty 20 000 000 zł. 

5) przekazania uprawnień  jednostkom budżetowym Miasta do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku

następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

6) udzielania pożyczek do kwoty 7 000 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu   

 

Daniel Miklasiński 

Załącznik nr Tabela1  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela1.pdf

 

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok. 

Załącznik nr Tabela2  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela2.pdf

 

Plan wydatków budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok 

Załącznik nr Tabela3  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela3.pdf

 

Przychody i Rozchody na 2010 rok 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik1.pdf

 

Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawy 

na 2010 R. 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik2.pdf

 

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3.pdf

 

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 3a  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3a.pdf

 

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik4.pdf

 

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik5.pdf

 

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik6.pdf

 

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych na 2010 rok 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik7.pdf

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA CELE PUBLICZNE 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik8.pdf

 

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Załącznik nr 9  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik9.pdf

 

Przychody i wydatki powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Załącznik nr 10  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik10.pdf

 

Przychody i wydatki powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 
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UCHWAŁA NR 734/LIV/10  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

z dnia 22 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 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. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – 

RADA MIEJSKA w Sosnowcu uchwala, co następuje : 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 i lata kolejne 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 /załącznik 3a obejmuje - wydatki majątkowe w 2010 roku/  

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010-2012 

i latach kolejnych zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 10. 

§ 11. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym ( refundacje wydatków)

przyjmować na rachunek wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji

budżetowej .  

§ 15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w kwocie 10 000 000 zł. 

§ 16. Upoważnić Prezydenta Miasta do: 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 18.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.  

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca w wysokości 583 661 888 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 550 690 815 zł

dochody majątkowe w wysokości 32 971 073 zł

Dochody gminy w wysokości 441 411 738 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 411 075 661 zł

dochody majątkowe w wysokości 30 336 077 zł

Dochody powiatu w wysokości 142 250 150 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 139 615 154 zł

dochody majątkowe w wysokości 2 634 996 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

Wydatki budżetu miasta Sosnowca w wysokości 681 776 510 zł

w tym :

wydatki bieżące w wysokości 567 713 105 zł

wydatki majątkowe w wysokości 114 063 405 zł

Wydatki gminy w wysokości 524 420 122 zł

w tym:

wydatki bieżące w wysokości 425 232 387 zł

wydatki majątkowe w wysokości 99 187 735 zł

Wydatki powiatu w wysokości 157 356 388 zł

w tym:

wydatki bieżące w wysokości 142 480 718 zł

wydatki majątkowe w wysokości 14 875 670 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

1.Deficyt budżetu miasta 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

w wysokości 98 114 622 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu miasta

 

w wysokości 23 114 622 zł

-planowanej emisji obligacji w wysokości 75 000 000 zł

2.Przychody budżetu w wysokości 118 312 240 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

3.Rozchody budżetu w wysokości 20 197 618 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

Rezerwę ogólną w wysokości 701 000 zł

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  

( w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

 

 

w wysokości 48 063 190 zł

w tym:

-realizowane przez Gminę w wysokości 33 173 224 zł

-realizowane przez Powiat w wysokości 14 889 966 zł

zgodne z załącznikiem Nr 1

Określić dochody podlegające przekazaniu  

do budżetu państwa związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej

 

 

w wysokości 6 218 500 zł

w tym:

-realizowane przez Gminę w wysokości 656 500 zł

-realizowane przez Powiat w wysokości 5 562 000 zł

zgodne z załącznikiem Nr 2

Ustalić limit zobowiązań  w wysokości 85 000 000 zł

w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 75 000 000 zł

-z tytułu ewentualnego zaciągniętego kredytu(pożyczki) krótkoterminowego w wysokości 10 000 000 zł

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3 722 095 zł

oraz wydatki w wysokości 3 722 095 zł

w tym :

wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 218 000 zł

1.Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody w wysokości 72 400 000 zł

- wydatki w wysokości 72 400 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

2.Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych 

obejmujących:

- dochody w wysokości 2 592 178 zł

- wydatki w wysokości 2 679 343 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

1. Dotacja przedmiotowa dla 

Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych

 

w wysokości 8 000 000 zł

2. Dotacje celowe na finansowanie inwestycji  

zakładu budżetowego

 

w wysokości 2 800 000 zł

3. Dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury w wysokości 19 001 735 zł

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 16 444 000 zł

4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych na cele publiczne 

związane z realizacją zadań Miasta

 

 

w wysokości 3 424 000 zł

5. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 132 000 zł

6. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych w wysokości 260 000 zł

7. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 2 009 000 zł

8. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie  

własnych zadań bieżących

 

w wysokości 7 000 zł

9. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla samodzielnego publicznego  

zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.

 

w wysokości 27 316 521 zł

10. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych

 

w wysokości 200 000 zł

11. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

 

w wysokości 1 000 000 zł

12.Dotacje celowe na dofinansowanie remontów samodzielnego  

publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t

 

w wysokości 1 160 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

1.Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody w wysokości 2 000 000 zł

- wydatki w wysokości 6 520 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

2.Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody w wysokości 530 000 zł

- wydatki w wysokości 2 350 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

3.Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:

- przychody w wysokości 450 000 zł

- wydatki w wysokości 882 200 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10

1) dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń oraz między

zadaniami inwestycyjnymi / wydatkami majątkowymi / z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej. 

2) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić  w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetowego do kwoty 10 000 000 zł. 

3) lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę  finansową

Miasta. 

4) zaciągania zobowiązań : 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii

Europejskiej oraz środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach 

Nr 3 i 4 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2011 / jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin

zapłaty upływa w 2011 roku - do łącznej kwoty nie większej niż 15 000 000 zł 

c) z tytułu umów związanych z bieżącą  działalnością  zapewniających ciągłoś ć  funkcjonowania miasta powodujących skutki

finansowe w okresie do 4 lat realizowanych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych  

do łącznej kwoty 20 000 000 zł. 

5) przekazania uprawnień  jednostkom budżetowym Miasta do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku

następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

6) udzielania pożyczek do kwoty 7 000 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu   

 

Daniel Miklasiński 

Załącznik nr Tabela1  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela1.pdf

 

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok. 

Załącznik nr Tabela2  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela2.pdf

 

Plan wydatków budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok 

Załącznik nr Tabela3  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela3.pdf

 

Przychody i Rozchody na 2010 rok 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik1.pdf

 

Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawy 

na 2010 R. 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik2.pdf

 

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3.pdf

 

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 3a  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3a.pdf

 

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik4.pdf

 

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik5.pdf

 

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik6.pdf

 

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych na 2010 rok 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik7.pdf

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA CELE PUBLICZNE 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik8.pdf

 

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Załącznik nr 9  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik9.pdf

 

Przychody i wydatki powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Załącznik nr 10  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik10.pdf

 

Przychody i wydatki powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 
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UCHWAŁA NR 734/LIV/10  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

z dnia 22 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 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. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – 

RADA MIEJSKA w Sosnowcu uchwala, co następuje : 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 i lata kolejne 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 /załącznik 3a obejmuje - wydatki majątkowe w 2010 roku/  

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010-2012 

i latach kolejnych zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 10. 

§ 11. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym ( refundacje wydatków)

przyjmować na rachunek wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji

budżetowej .  

§ 15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w kwocie 10 000 000 zł. 

§ 16. Upoważnić Prezydenta Miasta do: 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 18.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.  

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca w wysokości 583 661 888 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 550 690 815 zł

dochody majątkowe w wysokości 32 971 073 zł

Dochody gminy w wysokości 441 411 738 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 411 075 661 zł

dochody majątkowe w wysokości 30 336 077 zł

Dochody powiatu w wysokości 142 250 150 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 139 615 154 zł

dochody majątkowe w wysokości 2 634 996 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

Wydatki budżetu miasta Sosnowca w wysokości 681 776 510 zł

w tym :

wydatki bieżące w wysokości 567 713 105 zł

wydatki majątkowe w wysokości 114 063 405 zł

Wydatki gminy w wysokości 524 420 122 zł

w tym:

wydatki bieżące w wysokości 425 232 387 zł

wydatki majątkowe w wysokości 99 187 735 zł

Wydatki powiatu w wysokości 157 356 388 zł

w tym:

wydatki bieżące w wysokości 142 480 718 zł

wydatki majątkowe w wysokości 14 875 670 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

1.Deficyt budżetu miasta 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

w wysokości 98 114 622 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu miasta

 

w wysokości 23 114 622 zł

-planowanej emisji obligacji w wysokości 75 000 000 zł

2.Przychody budżetu w wysokości 118 312 240 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

3.Rozchody budżetu w wysokości 20 197 618 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

Rezerwę ogólną w wysokości 701 000 zł

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  

( w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

 

 

w wysokości 48 063 190 zł

w tym:

-realizowane przez Gminę w wysokości 33 173 224 zł

-realizowane przez Powiat w wysokości 14 889 966 zł

zgodne z załącznikiem Nr 1

Określić dochody podlegające przekazaniu  

do budżetu państwa związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej

 

 

w wysokości 6 218 500 zł

w tym:

-realizowane przez Gminę w wysokości 656 500 zł

-realizowane przez Powiat w wysokości 5 562 000 zł

zgodne z załącznikiem Nr 2

Ustalić limit zobowiązań  w wysokości 85 000 000 zł

w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 75 000 000 zł

-z tytułu ewentualnego zaciągniętego kredytu(pożyczki) krótkoterminowego w wysokości 10 000 000 zł

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3 722 095 zł

oraz wydatki w wysokości 3 722 095 zł

w tym :

wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 218 000 zł

1.Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody w wysokości 72 400 000 zł

- wydatki w wysokości 72 400 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

2.Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych 

obejmujących:

- dochody w wysokości 2 592 178 zł

- wydatki w wysokości 2 679 343 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

1. Dotacja przedmiotowa dla 

Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych

 

w wysokości 8 000 000 zł

2. Dotacje celowe na finansowanie inwestycji  

zakładu budżetowego

 

w wysokości 2 800 000 zł

3. Dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury w wysokości 19 001 735 zł

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 16 444 000 zł

4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych na cele publiczne 

związane z realizacją zadań Miasta

 

 

w wysokości 3 424 000 zł

5. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 132 000 zł

6. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych w wysokości 260 000 zł

7. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 2 009 000 zł

8. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie  

własnych zadań bieżących

 

w wysokości 7 000 zł

9. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla samodzielnego publicznego  

zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.

 

w wysokości 27 316 521 zł

10. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych

 

w wysokości 200 000 zł

11. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

 

w wysokości 1 000 000 zł

12.Dotacje celowe na dofinansowanie remontów samodzielnego  

publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t

 

w wysokości 1 160 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

1.Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody w wysokości 2 000 000 zł

- wydatki w wysokości 6 520 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

2.Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody w wysokości 530 000 zł

- wydatki w wysokości 2 350 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

3.Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:

- przychody w wysokości 450 000 zł

- wydatki w wysokości 882 200 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10

1) dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń oraz między

zadaniami inwestycyjnymi / wydatkami majątkowymi / z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej. 

2) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić  w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetowego do kwoty 10 000 000 zł. 

3) lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę  finansową

Miasta. 

4) zaciągania zobowiązań : 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii

Europejskiej oraz środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach 

Nr 3 i 4 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2011 / jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin

zapłaty upływa w 2011 roku - do łącznej kwoty nie większej niż 15 000 000 zł 

c) z tytułu umów związanych z bieżącą  działalnością  zapewniających ciągłoś ć  funkcjonowania miasta powodujących skutki

finansowe w okresie do 4 lat realizowanych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych  

do łącznej kwoty 20 000 000 zł. 

5) przekazania uprawnień  jednostkom budżetowym Miasta do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku

następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

6) udzielania pożyczek do kwoty 7 000 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu   

 

Daniel Miklasiński 

Załącznik nr Tabela1  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela1.pdf

 

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok. 

Załącznik nr Tabela2  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela2.pdf

 

Plan wydatków budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok 

Załącznik nr Tabela3  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela3.pdf

 

Przychody i Rozchody na 2010 rok 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik1.pdf

 

Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawy 

na 2010 R. 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik2.pdf

 

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3.pdf

 

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 3a  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3a.pdf

 

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik4.pdf

 

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik5.pdf

 

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik6.pdf

 

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych na 2010 rok 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik7.pdf

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA CELE PUBLICZNE 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik8.pdf

 

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Załącznik nr 9  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik9.pdf

 

Przychody i wydatki powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Załącznik nr 10  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik10.pdf

 

Przychody i wydatki powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 
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UCHWAŁA NR 734/LIV/10  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

z dnia 22 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 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. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – 

RADA MIEJSKA w Sosnowcu uchwala, co następuje : 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 i lata kolejne 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 /załącznik 3a obejmuje - wydatki majątkowe w 2010 roku/  

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010-2012 

i latach kolejnych zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 10. 

§ 11. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym ( refundacje wydatków)

przyjmować na rachunek wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji

budżetowej .  

§ 15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w kwocie 10 000 000 zł. 

§ 16. Upoważnić Prezydenta Miasta do: 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 18.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.  

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca w wysokości 583 661 888 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 550 690 815 zł

dochody majątkowe w wysokości 32 971 073 zł

Dochody gminy w wysokości 441 411 738 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 411 075 661 zł

dochody majątkowe w wysokości 30 336 077 zł

Dochody powiatu w wysokości 142 250 150 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 139 615 154 zł

dochody majątkowe w wysokości 2 634 996 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

Wydatki budżetu miasta Sosnowca w wysokości 681 776 510 zł

w tym :

wydatki bieżące w wysokości 567 713 105 zł

wydatki majątkowe w wysokości 114 063 405 zł

Wydatki gminy w wysokości 524 420 122 zł

w tym:

wydatki bieżące w wysokości 425 232 387 zł

wydatki majątkowe w wysokości 99 187 735 zł

Wydatki powiatu w wysokości 157 356 388 zł

w tym:

wydatki bieżące w wysokości 142 480 718 zł

wydatki majątkowe w wysokości 14 875 670 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

1.Deficyt budżetu miasta 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

w wysokości 98 114 622 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu miasta

 

w wysokości 23 114 622 zł

-planowanej emisji obligacji w wysokości 75 000 000 zł

2.Przychody budżetu w wysokości 118 312 240 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

3.Rozchody budżetu w wysokości 20 197 618 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

Rezerwę ogólną w wysokości 701 000 zł

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  

( w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

 

 

w wysokości 48 063 190 zł

w tym:

-realizowane przez Gminę w wysokości 33 173 224 zł

-realizowane przez Powiat w wysokości 14 889 966 zł

zgodne z załącznikiem Nr 1

Określić dochody podlegające przekazaniu  

do budżetu państwa związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej

 

 

w wysokości 6 218 500 zł

w tym:

-realizowane przez Gminę w wysokości 656 500 zł

-realizowane przez Powiat w wysokości 5 562 000 zł

zgodne z załącznikiem Nr 2

Ustalić limit zobowiązań  w wysokości 85 000 000 zł

w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 75 000 000 zł

-z tytułu ewentualnego zaciągniętego kredytu(pożyczki) krótkoterminowego w wysokości 10 000 000 zł

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3 722 095 zł

oraz wydatki w wysokości 3 722 095 zł

w tym :

wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 218 000 zł

1.Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody w wysokości 72 400 000 zł

- wydatki w wysokości 72 400 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

2.Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych 

obejmujących:

- dochody w wysokości 2 592 178 zł

- wydatki w wysokości 2 679 343 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

1. Dotacja przedmiotowa dla 

Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych

 

w wysokości 8 000 000 zł

2. Dotacje celowe na finansowanie inwestycji  

zakładu budżetowego

 

w wysokości 2 800 000 zł

3. Dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury w wysokości 19 001 735 zł

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 16 444 000 zł

4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych na cele publiczne 

związane z realizacją zadań Miasta

 

 

w wysokości 3 424 000 zł

5. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 132 000 zł

6. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych w wysokości 260 000 zł

7. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 2 009 000 zł

8. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie  

własnych zadań bieżących

 

w wysokości 7 000 zł

9. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla samodzielnego publicznego  

zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.

 

w wysokości 27 316 521 zł

10. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych

 

w wysokości 200 000 zł

11. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

 

w wysokości 1 000 000 zł

12.Dotacje celowe na dofinansowanie remontów samodzielnego  

publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t

 

w wysokości 1 160 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

1.Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody w wysokości 2 000 000 zł

- wydatki w wysokości 6 520 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

2.Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody w wysokości 530 000 zł

- wydatki w wysokości 2 350 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

3.Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:

- przychody w wysokości 450 000 zł

- wydatki w wysokości 882 200 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10

1) dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń oraz między

zadaniami inwestycyjnymi / wydatkami majątkowymi / z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej. 

2) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić  w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetowego do kwoty 10 000 000 zł. 

3) lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę  finansową

Miasta. 

4) zaciągania zobowiązań : 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii

Europejskiej oraz środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach 

Nr 3 i 4 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2011 / jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin

zapłaty upływa w 2011 roku - do łącznej kwoty nie większej niż 15 000 000 zł 

c) z tytułu umów związanych z bieżącą  działalnością  zapewniających ciągłoś ć  funkcjonowania miasta powodujących skutki

finansowe w okresie do 4 lat realizowanych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych  

do łącznej kwoty 20 000 000 zł. 

5) przekazania uprawnień  jednostkom budżetowym Miasta do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku

następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

6) udzielania pożyczek do kwoty 7 000 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu   

 

Daniel Miklasiński 

Załącznik nr Tabela1  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela1.pdf

 

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok. 

Załącznik nr Tabela2  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela2.pdf

 

Plan wydatków budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok 

Załącznik nr Tabela3  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela3.pdf

 

Przychody i Rozchody na 2010 rok 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik1.pdf

 

Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawy 

na 2010 R. 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik2.pdf

 

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3.pdf

 

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 3a  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3a.pdf

 

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik4.pdf

 

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik5.pdf

 

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik6.pdf

 

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych na 2010 rok 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik7.pdf

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA CELE PUBLICZNE 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik8.pdf

 

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Załącznik nr 9  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik9.pdf

 

Przychody i wydatki powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Załącznik nr 10  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik10.pdf

 

Przychody i wydatki powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 
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UCHWAŁA NR 734/LIV/10  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

z dnia 22 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 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. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – 

RADA MIEJSKA w Sosnowcu uchwala, co następuje : 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 i lata kolejne 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 /załącznik 3a obejmuje - wydatki majątkowe w 2010 roku/  

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010-2012 

i latach kolejnych zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 10. 

§ 11. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym ( refundacje wydatków)

przyjmować na rachunek wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji

budżetowej .  

§ 15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w kwocie 10 000 000 zł. 

§ 16. Upoważnić Prezydenta Miasta do: 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 18.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.  

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca w wysokości 583 661 888 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 550 690 815 zł

dochody majątkowe w wysokości 32 971 073 zł

Dochody gminy w wysokości 441 411 738 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 411 075 661 zł

dochody majątkowe w wysokości 30 336 077 zł

Dochody powiatu w wysokości 142 250 150 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 139 615 154 zł

dochody majątkowe w wysokości 2 634 996 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

Wydatki budżetu miasta Sosnowca w wysokości 681 776 510 zł

w tym :

wydatki bieżące w wysokości 567 713 105 zł

wydatki majątkowe w wysokości 114 063 405 zł

Wydatki gminy w wysokości 524 420 122 zł

w tym:

wydatki bieżące w wysokości 425 232 387 zł

wydatki majątkowe w wysokości 99 187 735 zł

Wydatki powiatu w wysokości 157 356 388 zł

w tym:

wydatki bieżące w wysokości 142 480 718 zł

wydatki majątkowe w wysokości 14 875 670 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

1.Deficyt budżetu miasta 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

w wysokości 98 114 622 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu miasta

 

w wysokości 23 114 622 zł

-planowanej emisji obligacji w wysokości 75 000 000 zł

2.Przychody budżetu w wysokości 118 312 240 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

3.Rozchody budżetu w wysokości 20 197 618 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

Rezerwę ogólną w wysokości 701 000 zł

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  

( w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

 

 

w wysokości 48 063 190 zł

w tym:

-realizowane przez Gminę w wysokości 33 173 224 zł

-realizowane przez Powiat w wysokości 14 889 966 zł

zgodne z załącznikiem Nr 1

Określić dochody podlegające przekazaniu  

do budżetu państwa związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej

 

 

w wysokości 6 218 500 zł

w tym:

-realizowane przez Gminę w wysokości 656 500 zł

-realizowane przez Powiat w wysokości 5 562 000 zł

zgodne z załącznikiem Nr 2

Ustalić limit zobowiązań  w wysokości 85 000 000 zł

w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 75 000 000 zł

-z tytułu ewentualnego zaciągniętego kredytu(pożyczki) krótkoterminowego w wysokości 10 000 000 zł

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3 722 095 zł

oraz wydatki w wysokości 3 722 095 zł

w tym :

wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 218 000 zł

1.Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody w wysokości 72 400 000 zł

- wydatki w wysokości 72 400 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

2.Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych 

obejmujących:

- dochody w wysokości 2 592 178 zł

- wydatki w wysokości 2 679 343 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

1. Dotacja przedmiotowa dla 

Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych

 

w wysokości 8 000 000 zł

2. Dotacje celowe na finansowanie inwestycji  

zakładu budżetowego

 

w wysokości 2 800 000 zł

3. Dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury w wysokości 19 001 735 zł

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 16 444 000 zł

4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych na cele publiczne 

związane z realizacją zadań Miasta

 

 

w wysokości 3 424 000 zł

5. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 132 000 zł

6. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych w wysokości 260 000 zł

7. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 2 009 000 zł

8. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie  

własnych zadań bieżących

 

w wysokości 7 000 zł

9. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla samodzielnego publicznego  

zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.

 

w wysokości 27 316 521 zł

10. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych

 

w wysokości 200 000 zł

11. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

 

w wysokości 1 000 000 zł

12.Dotacje celowe na dofinansowanie remontów samodzielnego  

publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t

 

w wysokości 1 160 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

1.Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody w wysokości 2 000 000 zł

- wydatki w wysokości 6 520 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

2.Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody w wysokości 530 000 zł

- wydatki w wysokości 2 350 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

3.Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:

- przychody w wysokości 450 000 zł

- wydatki w wysokości 882 200 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10

1) dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń oraz między

zadaniami inwestycyjnymi / wydatkami majątkowymi / z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej. 

2) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić  w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetowego do kwoty 10 000 000 zł. 

3) lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę  finansową

Miasta. 

4) zaciągania zobowiązań : 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii

Europejskiej oraz środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach 

Nr 3 i 4 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2011 / jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin

zapłaty upływa w 2011 roku - do łącznej kwoty nie większej niż 15 000 000 zł 

c) z tytułu umów związanych z bieżącą  działalnością  zapewniających ciągłoś ć  funkcjonowania miasta powodujących skutki

finansowe w okresie do 4 lat realizowanych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych  

do łącznej kwoty 20 000 000 zł. 

5) przekazania uprawnień  jednostkom budżetowym Miasta do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku

następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

6) udzielania pożyczek do kwoty 7 000 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu   

 

Daniel Miklasiński 

Załącznik nr Tabela1  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela1.pdf

 

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok. 

Załącznik nr Tabela2  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela2.pdf

 

Plan wydatków budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok 

Załącznik nr Tabela3  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela3.pdf

 

Przychody i Rozchody na 2010 rok 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik1.pdf

 

Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawy 

na 2010 R. 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik2.pdf

 

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3.pdf

 

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 3a  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3a.pdf

 

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik4.pdf

 

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik5.pdf

 

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik6.pdf

 

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych na 2010 rok 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik7.pdf

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA CELE PUBLICZNE 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik8.pdf

 

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Załącznik nr 9  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik9.pdf

 

Przychody i wydatki powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Załącznik nr 10  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik10.pdf

 

Przychody i wydatki powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 
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UCHWAŁA NR 734/LIV/10  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

z dnia 22 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 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. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – 

RADA MIEJSKA w Sosnowcu uchwala, co następuje : 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 i lata kolejne 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 /załącznik 3a obejmuje - wydatki majątkowe w 2010 roku/  

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010-2012 

i latach kolejnych zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 10. 

§ 11. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym ( refundacje wydatków)

przyjmować na rachunek wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji

budżetowej .  

§ 15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w kwocie 10 000 000 zł. 

§ 16. Upoważnić Prezydenta Miasta do: 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 18.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.  

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca w wysokości 583 661 888 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 550 690 815 zł

dochody majątkowe w wysokości 32 971 073 zł

Dochody gminy w wysokości 441 411 738 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 411 075 661 zł

dochody majątkowe w wysokości 30 336 077 zł

Dochody powiatu w wysokości 142 250 150 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości 139 615 154 zł

dochody majątkowe w wysokości 2 634 996 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

Wydatki budżetu miasta Sosnowca w wysokości 681 776 510 zł

w tym :

wydatki bieżące w wysokości 567 713 105 zł

wydatki majątkowe w wysokości 114 063 405 zł

Wydatki gminy w wysokości 524 420 122 zł

w tym:

wydatki bieżące w wysokości 425 232 387 zł

wydatki majątkowe w wysokości 99 187 735 zł

Wydatki powiatu w wysokości 157 356 388 zł

w tym:

wydatki bieżące w wysokości 142 480 718 zł

wydatki majątkowe w wysokości 14 875 670 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

1.Deficyt budżetu miasta 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

w wysokości 98 114 622 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu miasta

 

w wysokości 23 114 622 zł

-planowanej emisji obligacji w wysokości 75 000 000 zł

2.Przychody budżetu w wysokości 118 312 240 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

3.Rozchody budżetu w wysokości 20 197 618 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

Rezerwę ogólną w wysokości 701 000 zł

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  

( w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

 

 

w wysokości 48 063 190 zł

w tym:

-realizowane przez Gminę w wysokości 33 173 224 zł

-realizowane przez Powiat w wysokości 14 889 966 zł

zgodne z załącznikiem Nr 1

Określić dochody podlegające przekazaniu  

do budżetu państwa związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej

 

 

w wysokości 6 218 500 zł

w tym:

-realizowane przez Gminę w wysokości 656 500 zł

-realizowane przez Powiat w wysokości 5 562 000 zł

zgodne z załącznikiem Nr 2

Ustalić limit zobowiązań  w wysokości 85 000 000 zł

w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 75 000 000 zł

-z tytułu ewentualnego zaciągniętego kredytu(pożyczki) krótkoterminowego w wysokości 10 000 000 zł

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3 722 095 zł

oraz wydatki w wysokości 3 722 095 zł

w tym :

wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 218 000 zł

1.Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody w wysokości 72 400 000 zł

- wydatki w wysokości 72 400 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

2.Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych 

obejmujących:

- dochody w wysokości 2 592 178 zł

- wydatki w wysokości 2 679 343 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

1. Dotacja przedmiotowa dla 

Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych

 

w wysokości 8 000 000 zł

2. Dotacje celowe na finansowanie inwestycji  

zakładu budżetowego

 

w wysokości 2 800 000 zł

3. Dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury w wysokości 19 001 735 zł

- niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 16 444 000 zł

4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych na cele publiczne 

związane z realizacją zadań Miasta

 

 

w wysokości 3 424 000 zł

5. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 132 000 zł

6. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych w wysokości 260 000 zł

7. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 2 009 000 zł

8. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie  

własnych zadań bieżących

 

w wysokości 7 000 zł

9. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla samodzielnego publicznego  

zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.

 

w wysokości 27 316 521 zł

10. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych

 

w wysokości 200 000 zł

11. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

 

w wysokości 1 000 000 zł

12.Dotacje celowe na dofinansowanie remontów samodzielnego  

publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t

 

w wysokości 1 160 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

1.Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody w wysokości 2 000 000 zł

- wydatki w wysokości 6 520 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

2.Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody w wysokości 530 000 zł

- wydatki w wysokości 2 350 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

3.Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:

- przychody w wysokości 450 000 zł

- wydatki w wysokości 882 200 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10

1) dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń oraz między

zadaniami inwestycyjnymi / wydatkami majątkowymi / z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej. 

2) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić  w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetowego do kwoty 10 000 000 zł. 

3) lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę  finansową

Miasta. 

4) zaciągania zobowiązań : 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii

Europejskiej oraz środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach 

Nr 3 i 4 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2011 / jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin

zapłaty upływa w 2011 roku - do łącznej kwoty nie większej niż 15 000 000 zł 

c) z tytułu umów związanych z bieżącą  działalnością  zapewniających ciągłoś ć  funkcjonowania miasta powodujących skutki

finansowe w okresie do 4 lat realizowanych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych  

do łącznej kwoty 20 000 000 zł. 

5) przekazania uprawnień  jednostkom budżetowym Miasta do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku

następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

6) udzielania pożyczek do kwoty 7 000 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu   

 

Daniel Miklasiński 

Załącznik nr Tabela1  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela1.pdf

 

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok. 

Załącznik nr Tabela2  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela2.pdf

 

Plan wydatków budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok 

Załącznik nr Tabela3  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

ZalacznikTabela3.pdf

 

Przychody i Rozchody na 2010 rok 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik1.pdf

 

Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawy 

na 2010 R. 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik2.pdf

 

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3.pdf

 

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 3a  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3a.pdf

 

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik4.pdf

 

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010-2012 i lata kolejne 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik5.pdf

 

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik6.pdf

 

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych na 2010 rok 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik7.pdf

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA CELE PUBLICZNE 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik8.pdf

 

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Załącznik nr 9  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik9.pdf

 

Przychody i wydatki powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Załącznik nr 10  

do Uchwały Nr 734/LIV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Zalacznik10.pdf

 

Przychody i wydatki powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 
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