
RADA MIASTA TYCHY 

 

UCHWAŁA Nr 0150/XXXVIII/848/09 

Rady  Miasta  Tychy 

z dnia 11 grudnia 2009r. 

 

 

 

w  sprawie  budżetu  miasta  Tychy  na  2010  rok 
 

 

 
        Na  podstawie art. 18  ust. 2  pkt. 4,  9  lit. d), e) i pkt 10, art. 51 ust. 1, 61 ust. 2 ustawy  

z  dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. 

zm.), art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie  powiatowym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, 

art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych   (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.  

Nr 157 poz. 1241), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006r. w 

sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych                    

i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U.z 2006r. Nr 

135 poz.955), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz. 539), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu 

opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez 

właściwe Komisje Rady Miasta, 

 

 

Rada  Miasta  Tychy uchwala: 

 

§ 1 

1.  Dochody  budżetu  miasta  w  kwocie                                               513.920.142,-  zł 

     w  tym: 

 dochody bieżące           452.061.839,- zł 

 dochody majątkowe                      61.858.303,- zł 

z tego: 

     a) dochody  gminy w kwocie                                                           412.101.036,-  zł 

w tym: 

 dochody bieżące                               350.747.733,- zł 

 dochody majątkowe                                61.353.303,- zł 

 



RADA MIASTA TYCHY 

b) dochody  powiatu  w kwocie                                                       101.819.106,-  zł 

w tym: 

 dochody bieżące            101.314.106,-zł 

 dochody majątkowe                   505.000,-zł 

 zgodnie z załączona do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 

 

§ 2 

1.  Wydatki  budżetu  miasta  w  kwocie                                                 615.606.156,- zł 

     w tym: 

 wydatki bieżące             382.516.079,-zł 

 wydatki majątkowe            233.090.077,-zł 

z tego: 

a) wydatki  gminy w kwocie                                                 485.277.425,- zł 

w tym: 

 wydatki bieżące                               281.643.924,-zł 

 wydatki majątkowe            203.633.501,-zł 

b) wydatki  powiatu w kwocie          130.328.731,-zł 

  w tym: 

 wydatki bieżące            100.872.155,-zł 

 wydatki majątkowe              29.456.576,-zł 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 

 

                                                               § 3 

1.  Deficyt budżetu miasta w kwocie                                                   101.686.014,-zł 

     zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:   

a) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska     

 i Gospodarki Wodnej                                              27.847.977,-zł 

b) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   

 i Gospodarki Wodnej               17.365.700,-zł 

c) pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego  

pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”                                 13.795.194,-zł 
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d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych   

 na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów     

 i pożyczek z lat ubiegłych              42.677.143,-zł 

 

§ 4 

1. Łączną kwotę przychodów                                       124.385.613,-zł,  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 

2. Łączną kwotę rozchodów                                           22.699.599,-zł, 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 

 

§ 5 

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi: 

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                59.008.871,-zł      

w tym na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych  ze 

 środków Unii Europejskiej             13.795.194,-zł        

2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego  

deficytu budżetu                                                                                   15.000.000,-zł 

 

                                                   § 6 

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2010r., zgodnie  

z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

 przez miasto                                   2.838.280,-zł. 

 

§ 7 

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie                                                  5.619.549,- zł 

     w tym:                                                              

     1) ogólną                                                                              2.300.000,- zł 

     2) celowe                                                                             3.319.549,- zł 

z przeznaczeniem na: 

a) wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu  

    zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi                                    541.300,- zł 

b) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników  

samorządowych                                                                                   933.249,- zł 
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c)  zadania z zakresu zarządzania kryzysowego                                       50.000,- zł 

d) działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy  

i diety dla przewodniczących zarządu                     45.000,-zł 

e) utrzymanie i remonty obiektów planowanych do przejęcia  przez            

gminę                                   1.500.000,-zł 

f) opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu      

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013             100.000,-zł 

g) udział gminy w realizacji projektów unijnych               150.000,-zł 

 

§ 8 

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i 

innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie             29.038.987,- zł     

 w tym: 

-  gmina                                                               17.725.959,- zł 

-  powiat                                             11.313.028,- zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1,     

2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej w kwocie                                  2.269.100,- zł,   

w tym realizowane przez: 

- gminę                                                        444.300,- zł., 

- powiat                            1.824.800,- zł., 

zgodnie z załącznikiem nr 2.         

 

§ 9 

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących  

realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, 

      zgodnie z załącznikiem nr 3, 

2. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub 

porozumień zawartych między miastem Tychy, a innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego, 

zgodnie z załącznikiem nr 4. 
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§ 10 

1. Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie          37.696.758,-zł     

w tym: 

  - dotacje na działalność bieżącą                        32.342.828,-zł     

- dotacje celowe na realizację inwestycji 

      i zakupów inwestycyjnych                                   5.353.930,-zł     

2. Plan dotacji w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z 

dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 5. 

 

§ 11 

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie                                                380.985,- zł 

 

§ 12 

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  

alkoholowych w kwocie                                                     2.100.000,- zł 

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie                       1.920.000,- zł 

zgodnie z załącznikiem nr 6. 

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii w kwocie                                                          180.000,- zł 

zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

§ 13 

1. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w kwotach: 

      - przychody                                                               68.328.192,- zł 

      - koszty                                                                         67.217.872,- zł            

      oraz zakres i kwotę dotacji przedmiotowej, dotacji celowych  

      na finansowanie zakupów inwestycyjnych  i realizację inwestycji, 

     zgodnie z załącznikiem nr 8,       

2. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi  

       finansowanych w kwotach:  

         - dochody                                                         3.447.931,- zł 

         - wydatki                                                  3.491.736,- zł   

       zgodnie z załącznikiem nr 9. 
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§ 14 

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach  

2010 - 2012 w kwocie                                                                             386.958.853,- zł 

w tym: 

a) na rok 2010                                                              205.510.977,- zł 

b) na rok 2011                                                    105.305.269,- zł 

c) na rok 2012                                                      76.142.607,- zł 

zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

§ 15 

Limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków o 

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

z dnia 27 sierpnia 2009r.  na lata 2010 – 2012 

 w kwocie                  4.609.267,- zł 

w tym: 

a) na rok 2010                                                                  2.097.944,- zł  

b) na rok 2011                                                        1.341.196,- zł 

c) na rok 2012                                                        1.170.127,- zł 
 

zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

§ 16 

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2010r. ze środków o których mowa  

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. 

 w kwocie                                                                  119.782.355,- zł 

zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

§ 17 

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

      zgodnie z załącznikiem nr 13. 

2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

zgodnie z załącznikiem nr 14. 
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3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,  

zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 

§ 18 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

1. dokonywania zmian w planie wydatków: 

      a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

      b) majątkowych,  

      z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

2. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych                     

w  Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,  

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, 

3. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych                    

w Wieloletnich Programach i Projektach realizowanych ze środków o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia                     

27 sierpnia 2009r., 

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały, 

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

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa       

w roku 2011,  

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do  

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

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa        

w roku 2011, 

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych  

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta, 

7. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu miasta do łącznej kwoty             15.000.000,- zł 

8. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania  

przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. 

9.  wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w § 4 pkt 2. 
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10. samodzielnego zaciągania zobowiązań  wekslowych wymaganych przez stronę    

współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania 

środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich  

do łącznej kwoty                                                                                 15.000.000,- zł. 

11. zaciągania w roku 2010 zobowiązań finansowych związanych z bieżącą 

działalnością zapewniającą ciągłość funkcjonowania miasta na okres do trzech lat, 

z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych do  

kwoty                    18.000.000,-zł 

z przeznaczeniem na zakup usług przewozowych. 

 

§ 19 

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane 

w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku (refundacje 

wydatków), przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają  wykonanie 

wydatków. 

 

§ 20 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 
 
 

Przewodniczący 

Rady Miasta Tychy 

 

mgr Zygmunt Marczuk 

 

 



 


