
UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 ROK

PLAN ROZCHODÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.

 

 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHROBY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 

 

 

Załacznik Nr 5 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R. 

1. PLAN DOCHODÓW

2. PLAN WYDATKÓW

 

 

Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY 

 

 

Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 10 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

zdnia 16.12.2009 r.  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 ROK

PLAN ROZCHODÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.

 

 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHROBY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 

 

 

Załacznik Nr 5 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R. 

1. PLAN DOCHODÓW

2. PLAN WYDATKÓW

 

 

Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY 

 

 

Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 10 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

zdnia 16.12.2009 r.  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 ROK

PLAN ROZCHODÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.

 

 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHROBY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 

 

 

Załacznik Nr 5 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R. 

1. PLAN DOCHODÓW

2. PLAN WYDATKÓW

 

 

Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY 

 

 

Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 10 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

zdnia 16.12.2009 r.  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 ROK

PLAN ROZCHODÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.

 

 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHROBY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 

 

 

Załacznik Nr 5 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R. 

1. PLAN DOCHODÓW

2. PLAN WYDATKÓW

 

 

Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY 

 

 

Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 ROK

PLAN ROZCHODÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.

 

 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHROBY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 

 

 

Załacznik Nr 5 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R. 

1. PLAN DOCHODÓW

2. PLAN WYDATKÓW

 

 

Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY 

 

 

Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 10 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

zdnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

ID: NBMAN-HDIIJ-TISOQ-MEKBC-HGSCL. Podpisany. Strona 14 / 37



UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
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z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 10 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

zdnia 16.12.2009 r.  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 ROK

PLAN ROZCHODÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.

 

 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHROBY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 

 

 

Załacznik Nr 5 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R. 

1. PLAN DOCHODÓW

2. PLAN WYDATKÓW

 

 

Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY 

 

 

Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 10 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

zdnia 16.12.2009 r.  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
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PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 10 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

zdnia 16.12.2009 r.  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 ROK

PLAN ROZCHODÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.

 

 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHROBY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 

 

 

Załacznik Nr 5 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R. 

1. PLAN DOCHODÓW

2. PLAN WYDATKÓW

 

 

Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY 

 

 

Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 10 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

zdnia 16.12.2009 r.  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
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do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY 

 

 

Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 10 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

zdnia 16.12.2009 r.  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 ROK

PLAN ROZCHODÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.

 

 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHROBY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 

 

 

Załacznik Nr 5 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R. 

1. PLAN DOCHODÓW

2. PLAN WYDATKÓW

 

 

Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY 

 

 

Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 10 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

zdnia 16.12.2009 r.  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
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PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.
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ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHROBY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 
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DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R. 
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2. PLAN WYDATKÓW
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UNII EUROPEJSKIEJ
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
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PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.
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ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHROBY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 
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do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R. 

1. PLAN DOCHODÓW

2. PLAN WYDATKÓW

 

 

Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY 

 

 

Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 10 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

zdnia 16.12.2009 r.  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 ROK

PLAN ROZCHODÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.

 

 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHROBY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 

 

 

Załacznik Nr 5 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R. 

1. PLAN DOCHODÓW

2. PLAN WYDATKÓW

 

 

Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY 

 

 

Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 10 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

zdnia 16.12.2009 r.  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 ROK

PLAN ROZCHODÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.

 

 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHROBY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 

 

 

Załacznik Nr 5 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R. 

1. PLAN DOCHODÓW

2. PLAN WYDATKÓW

 

 

Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY 

 

 

Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 10 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

zdnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

ID: NBMAN-HDIIJ-TISOQ-MEKBC-HGSCL. Podpisany. Strona 32 / 37



UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
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PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.

 

 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHROBY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 

 

 

Załacznik Nr 5 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R. 

1. PLAN DOCHODÓW

2. PLAN WYDATKÓW

 

 

Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY 

 

 

Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 10 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

zdnia 16.12.2009 r.  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  

 

Kazimierz Kachel 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 ROK

PLAN ROZCHODÓW NA 2010 ROK

 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.

 

 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHROBY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 

 

 

Załacznik Nr 5 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R. 

1. PLAN DOCHODÓW

2. PLAN WYDATKÓW

 

 

Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY 

 

 

Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Załącznik Nr 9 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

z dnia 16.12.2009 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 10 

do Uchwały Nr XLII/646/09 

zdnia 16.12.2009 r.  
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UCHWAŁA NR XLII/646/09  

RADY MIASTA KNURÓW  

z dnia 16 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art.

4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 

180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

§ 3. 

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. 

Źródłem pokrycia: 

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest: 

§ 5. 

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym: 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym: 

§ 7. 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 

z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

550.000 zł.  

§ 9. 

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

117.849 zł.  

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej 

w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. 

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 

4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 13. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie 

z załącznikiem Nr 9.  

§ 14. 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 15. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 16. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów: 

§ 17. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do: 

§ 18. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku 

budżetu Miasta poprzez lokowanie ich: 

§ 19. 

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku 

budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów 

i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.  

§ 20. 

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.  

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§ 23. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,

b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w kwocie 622.500 zł, 

d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,

e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,

g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na: 

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł, 

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym: 

- awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,

- urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,

- planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,

- odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,

- odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,

- odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,

b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,

e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,

f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,

g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł

h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,

i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,

j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,

2) przychody - 12.348.800 zł,

3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.

a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej 

i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje 

budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy, 

b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu

budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - 

Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów. 

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie 

utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł, 

c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów 

wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami, 

b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby 

planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – 

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na 

inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych), 

c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje, 

d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,

e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady  
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