
     

UCHWAŁA NR XI/1/2009 

RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU 

z dnia 22.12.2009r. 
 

 

w sprawie:  budżetu miasta Bierunia na  2010 rok. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 89, art. 211,    

art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)            

w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę         

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241),  

 

Rada Miejska w Bieruniu 

uchwala: 

§ 1 

1. Dochody budżetu miasta w wysokości           64.851.854,00 zł, 

w tym: 

 dochody bieżące           47.422.854,00 zł, 

 dochody majątkowe                                                                 17.429.000,00 zł, 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 

§ 2 

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości            72.305.326,00 zł,  

w tym: 

 wydatki bieżące               47.612.393,00 zł, 

w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie  40.734.340,00 zł,            

z czego: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      23.605.595,00 zł, 

b) wydatki statutowe        17.128.745,00 zł, 

2) dotacje na zadania bieżące                   2.231.000,00 zł, 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                        3.947.053,00 zł,  

4) wydatki na obsługę długu                 700.000,00 zł, 



 wydatki majątkowe             24.692.933,00 zł. 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 

1. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne miasta Bierunia w latach      

2010- 2012, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 

2. Zadania inwestycyjne w 2010r., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. 

3. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5. 

§ 3 

1. Ustala się deficyt w wysokości 7.453.472,00 zł, który zostanie sfinansowany    

przychodami pochodzącymi z: 

 zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW             3.660.000,00 zł, 

 zaciągniętego kredytu              2.443.472,00 zł, 

 środków wolnych jako nadwyżki środków  

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu  

jednostki samorządu terytorialnego wynikającej  

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych            1.350.000,00 zł. 

§ 4 

Ustala się:     

1.    Przychody budżetu miasta w kwocie           11.935.946,00 zł,  

2.    Rozchody budżetu miasta w kwocie              4.482.474,00 zł,  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6. 

§ 5 

Ustala się: 

1. Dochody w kwocie 359.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 347.200,00 zł na realizację zadań określonych w 

gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

2. Wydatki w kwocie 11.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii.  

 

 



§ 6 

1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 195.000,00 zł.  

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł. 

§ 7 

Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielonych: 

1. dotacji podmiotowej do samorządowej instytucji kultury w kwocie 1.607.000,00 zł,  

2. dotacji celowej na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nie należące do 

sektora finansów publicznych na łączną kwotę 519.500,00 zł,  

zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

      1)  stan środków na początku roku                     68.500,00   zł, 

2)  przychody                3.000.000,00 zł, 

3)  wydatki                 3.068.500,00 zł. 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7. 

§ 9 

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Bieruńskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 10 

Ustala się: 

1. limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 

1.500.000,00 zł, w tym z tytułu   

a) zaciągniętych kredytów                         1.500.000,00 zł. 

2. limity zobowiązań na  

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie                        7.453.472,00 zł, 

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek                 

i kredytów  w kwocie              4.482.474,00 zł, 

c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej        

w kwocie                9.059.000,00 zł.  



§ 11 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Bierunia do: 

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do wysokości               1.500.000,00 zł. 

2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub 

bezzwrotnych środków zagranicznych określonej w tabeli nr 3 i 5 do niniejszej uchwały.         

3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w  roku 

następnym.  

4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami. 

5. dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między istniejącymi zadaniami lub na 

nowo utworzone zadanie w ramach tego samego rozdziału i rozdziałami tego samego 

działu , za wyjątkiem zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym. 

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 

niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

7. przekazania uprawień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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. 

8. dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych jednostek organizacyjnych           

i wydatków nimi finansowanych. 

§ 12 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  01 stycznia 2010 roku  

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu 

mgr Henryk Skupień 

 

 

 


