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Uchwała nr 572/2009      
Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

z dnia 22 grudnia 2009 r. 

w sprawie: budżetu miasta na 2010 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia         
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. nr 142, poz. 1592 z 2001 roku                         
z późniejszymi zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia               
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U.             
nr 157, poz. 1241) 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich 
uchwala: 

§ 1 

Dochody budżetu miasta w wysokości   200.957.565 zł 
w tym: 

1. dochody bieżące     193.797.565 zł 

2. dochody majątkowe             7.160.000 zł 

zgodnie z tabelą nr 1. 

§ 2 

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości   224.400.709 zł 
    zgodnie z tabelą nr 2. 

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują plan wydatków na łączną kwotę 208.414.091 zł, w tym: 

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 155.775.274 zł, z czego: 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.348.427 zł, 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61.426.847 zł, 

2) dotacje na zadania bieżące 11.907.385 zł, 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.294.149 zł, 

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    
    2.474.433 zł, 

5) wydatki na obsługę długu  8.962.850 zł, z czego: 
   - odsetki od kredytów i pożyczek  5.962.850 zł 
   - kwota wydatku do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia 3.000.000 zł  

    zgodnie z tabelą nr 2a. 

3. Wydatki majątkowe obejmują plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 
15.986.618 zł, zgodnie z tabelą nr 2b. 

§ 3 

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w kwocie  
23.443.144 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciągniętego kredytu w kwocie  15.743.144 zł 

2) zaciągniętej pożyczki w kwocie    1.000.000 zł 

3) wolnych środków w kwocie     6.700.000 zł 
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2. Ustalić przychody budżetu miasta w wysokości 42.700.000 zł, rozchody w wysokości  
19.256.856 zł, zgodnie z tabelą nr 3. 

3. Ustalić limit zobowiązań z tytułu: 

1) zaciąganych kredytów w kwocie 35.000.000 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu  
     budżetu miasta 15.743.144  zł, 

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  
     miasta, 

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 19.256.856 zł. 

4. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych 
      w ust. 3 pkt 1 i 2.. 

§ 4 

Utworzyć rezerwy 

1. ogólną       w wysokości     826.696 zł 

2. celowe      w wysokości  3.409.604 zł 
w tym: 

1) na likwidację zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa oraz nieprzewidziane remonty  
 w wysokości 600.000 zł, 

2) na sfinansowanie odpraw emerytalnych, uzyskanych w trakcie roku stopni awansów zawodowych 
przez nauczycieli, nauczanie indywidualne uczniów, regulację wynagrodzeń oraz na nowe 
porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.589.604 zł,  

3) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000 zł. 

4) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000 zł, 

§ 5 

1. Ustalić dochody w wysokości 1.100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych . 

2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.080.000 zł oraz przeciwdziałania narkomanii          
w kwocie 20.000 zł. 

§ 6 
 

1. Ustalić limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, jak w załączniku nr 1. 

2. Ustalić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w załączniku nr 1 
i załączniku nr 7. 

§ 7 

Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej             
i innych zadań zleconych ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej oraz porozumień lub umów między jednostkami samorządu 
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 8 

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, jak w załączniku nr 3. 
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§ 9 

1. Ustalić plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,                  
jak w załączniku nr 4. 

2. Ustalić plan przychodów i wydatków funduszy celowych, jak w załączniku nr 5. 

3. Ustalić plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, jak w załączniku nr 6. 

§ 10 

Ustalić dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych w ogólnej kwocie 84.056 zł                   
na praktyczną naukę zawodu: 

- Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO” (450 uczniów x 30 zł) 13.500 zł, 

- Ośrodek Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” 
(1.138 uczniów x 62 zł) 70.556 zł. 

§ 11 
Upoważnić Prezydenta Miasta do 

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami, 

2. zaciągania kredytów i pożyczek, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 
8.000.000 zł, 

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach             
w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 

4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000 zł, 

5. zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Siemianowice Śląskie i termin zapłaty upływa           
w  roku następnym,  

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do: 

- dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. 

- zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

§ 12 

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku 
budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach 
budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku                
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
         PRZEWODNICZĄCY  
             RADY MIASTA 
         Andrzej Gościniak 

 


