
UCHWAŁA NR 609/LIII/2009  

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 

12 pkt 5, art. 40 ust.1, art. 44, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 

184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 813 990 720 zł, w tym: dochody bieżące 

w kwocie 713 469 067 zł, dochody majątkowe w kwocie 100 521 653 zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 1, z tego: 

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 879 850 715 zł, tym: wydatki bieżące 

w kwocie 656 616 122 zł, wydatki majątkowe w kwocie 223 234 593 zł zgodnie z załącznikiem 

nr 2, z tego: 

§ 3.  

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 4 350 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 350 000 zł na realizację zadań określonych 

w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania 

z zakresu przeciwdziałania narkomanii.  

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 10), dla zakładów 

budżetowych: 

§ 8. 1. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie 

w kwocie 3 400 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów

sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 17) w wysokości: 

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:  

§ 11. Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto 

Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 20 i 21.  

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 13. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków 

dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku 

budżetowym. 

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta Częstochowy do ustalenia dysponentów środków 

budżetowych.  

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.  

-dochody budżetu gminy w wysokości -539 757 660 zł,

-dochody budżetu powiatu w wysokości -274 233 060 zł.

- wydatki budżetu gminy w wysokości 614 977 262 zł,

- wydatki budżetu powiatu w wysokości 264 873 453 zł.

2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 3. 

3) Wydatki na zadania majątkowe przewidziane do realizacji na rok 2010, zgodnie 

z załącznikiem nr 3a. 

4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 

zgodnie z załącznikiem nr 4. 

1) Deficyt budżetu miasta w wysokości 65 859 995 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów w kwocie 48 676 

035 zł

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 5 570 

000 zł

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

11 613 

960 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 107 183 960 zł, rozchody w wysokości 41 323 965 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 5. 

W budżecie tworzy się rezerwy: 1 727 500 

zł

1) ogólną w wysokości 277 500 zł

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł

3) celową na należności i koszty postępowania sądowego 200 000 zł

4) celową na pomoc w utworzeniu placówki Straży Granicznej 50 000 zł

5) celową na zabezpieczenie wkładu własnego - środki budżetu miasta do realizacji projektów unijnych (wydatki 

inwestycyjne)

1 000 000 

zł

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach otrzymywanych 

dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7. 

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 

nr 8. 

4) Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr

9. 

- przychody 10 485 280 zł

- wydatki 10 436 280 zł

2) Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 11) w łącznej kwocie dla 

wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: 

- dochody 15 235 376 zł

- wydatki 15 366 344 zł

2) Dotacje podmiotowe dla: 1) miejskich instytucji kultury 2) działających na terenie miasta 

publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 3) 

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13. 

3) Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do 

sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14. 

4) Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji jednostkom należącym do 

sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15. 

5) Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, zgodnie 

załącznikiem nr 16. 

1) przychody 1 800 000 zł

2) wydatki 1 800 000 zł

2) Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 18) w wysokości: 

1) przychody 510 000 zł

2) wydatki 510 000 zł

3) Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 19) w wysokości: 

1) przychody 1 020 000 zł

2) wydatki 1 033 288 zł

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 15 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 54 246 035 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów– w kwocie 41 323 

965 zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 15 000 000 zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy 

i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej określonych 

w załącznikach nr 3 i nr 4, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną 

kwotę 5 000 000 zł; 

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku do wysokości 1% budżetu 

dla danej jednostki przypadającego w roku 2010; 

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami i wyłączeniem umieszczania nowych zadań inwestycyjnych; 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 

2) Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych 

w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku 

w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 

Przewodnicząca Rady 

Miasta Częstochowy  

 

Ewa Pachura 
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UCHWAŁA NR 609/LIII/2009  

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 

12 pkt 5, art. 40 ust.1, art. 44, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 

184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 813 990 720 zł, w tym: dochody bieżące 

w kwocie 713 469 067 zł, dochody majątkowe w kwocie 100 521 653 zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 1, z tego: 

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 879 850 715 zł, tym: wydatki bieżące 

w kwocie 656 616 122 zł, wydatki majątkowe w kwocie 223 234 593 zł zgodnie z załącznikiem 

nr 2, z tego: 

§ 3.  

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 4 350 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 350 000 zł na realizację zadań określonych 

w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania 

z zakresu przeciwdziałania narkomanii.  

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 10), dla zakładów 

budżetowych: 

§ 8. 1. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie 

w kwocie 3 400 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów

sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 17) w wysokości: 

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:  

§ 11. Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto 

Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 20 i 21.  

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 13. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków 

dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku 

budżetowym. 

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta Częstochowy do ustalenia dysponentów środków 

budżetowych.  

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.  

-dochody budżetu gminy w wysokości -539 757 660 zł,

-dochody budżetu powiatu w wysokości -274 233 060 zł.

- wydatki budżetu gminy w wysokości 614 977 262 zł,

- wydatki budżetu powiatu w wysokości 264 873 453 zł.

2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 3. 

3) Wydatki na zadania majątkowe przewidziane do realizacji na rok 2010, zgodnie 

z załącznikiem nr 3a. 

4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 

zgodnie z załącznikiem nr 4. 

1) Deficyt budżetu miasta w wysokości 65 859 995 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów w kwocie 48 676 

035 zł

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 5 570 

000 zł

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

11 613 

960 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 107 183 960 zł, rozchody w wysokości 41 323 965 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 5. 

W budżecie tworzy się rezerwy: 1 727 500 

zł

1) ogólną w wysokości 277 500 zł

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł

3) celową na należności i koszty postępowania sądowego 200 000 zł

4) celową na pomoc w utworzeniu placówki Straży Granicznej 50 000 zł

5) celową na zabezpieczenie wkładu własnego - środki budżetu miasta do realizacji projektów unijnych (wydatki 

inwestycyjne)

1 000 000 

zł

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach otrzymywanych 

dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7. 

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 

nr 8. 

4) Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr

9. 

- przychody 10 485 280 zł

- wydatki 10 436 280 zł

2) Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 11) w łącznej kwocie dla 

wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: 

- dochody 15 235 376 zł

- wydatki 15 366 344 zł

2) Dotacje podmiotowe dla: 1) miejskich instytucji kultury 2) działających na terenie miasta 

publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 3) 

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13. 

3) Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do 

sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14. 

4) Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji jednostkom należącym do 

sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15. 

5) Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, zgodnie 

załącznikiem nr 16. 

1) przychody 1 800 000 zł

2) wydatki 1 800 000 zł

2) Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 18) w wysokości: 

1) przychody 510 000 zł

2) wydatki 510 000 zł

3) Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 19) w wysokości: 

1) przychody 1 020 000 zł

2) wydatki 1 033 288 zł

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 15 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 54 246 035 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów– w kwocie 41 323 

965 zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 15 000 000 zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy 

i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej określonych 

w załącznikach nr 3 i nr 4, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną 

kwotę 5 000 000 zł; 

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku do wysokości 1% budżetu 

dla danej jednostki przypadającego w roku 2010; 

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami i wyłączeniem umieszczania nowych zadań inwestycyjnych; 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 

2) Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych 

w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku 

w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 

Przewodnicząca Rady 

Miasta Częstochowy  

 

Ewa Pachura 

Załącznik do Uchwały Nr 

609/LIII/2009 
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UCHWAŁA NR 609/LIII/2009  

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 

12 pkt 5, art. 40 ust.1, art. 44, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 

184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 813 990 720 zł, w tym: dochody bieżące 

w kwocie 713 469 067 zł, dochody majątkowe w kwocie 100 521 653 zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 1, z tego: 

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 879 850 715 zł, tym: wydatki bieżące 

w kwocie 656 616 122 zł, wydatki majątkowe w kwocie 223 234 593 zł zgodnie z załącznikiem 

nr 2, z tego: 

§ 3.  

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 4 350 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 350 000 zł na realizację zadań określonych 

w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania 

z zakresu przeciwdziałania narkomanii.  

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 10), dla zakładów 

budżetowych: 

§ 8. 1. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie 

w kwocie 3 400 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów

sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 17) w wysokości: 

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:  

§ 11. Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto 

Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 20 i 21.  

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 13. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków 

dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku 

budżetowym. 

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta Częstochowy do ustalenia dysponentów środków 

budżetowych.  

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.  

-dochody budżetu gminy w wysokości -539 757 660 zł,

-dochody budżetu powiatu w wysokości -274 233 060 zł.

- wydatki budżetu gminy w wysokości 614 977 262 zł,

- wydatki budżetu powiatu w wysokości 264 873 453 zł.

2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 3. 

3) Wydatki na zadania majątkowe przewidziane do realizacji na rok 2010, zgodnie 

z załącznikiem nr 3a. 

4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 

zgodnie z załącznikiem nr 4. 

1) Deficyt budżetu miasta w wysokości 65 859 995 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów w kwocie 48 676 

035 zł

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 5 570 

000 zł

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

11 613 

960 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 107 183 960 zł, rozchody w wysokości 41 323 965 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 5. 

W budżecie tworzy się rezerwy: 1 727 500 

zł

1) ogólną w wysokości 277 500 zł

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł

3) celową na należności i koszty postępowania sądowego 200 000 zł

4) celową na pomoc w utworzeniu placówki Straży Granicznej 50 000 zł

5) celową na zabezpieczenie wkładu własnego - środki budżetu miasta do realizacji projektów unijnych (wydatki 

inwestycyjne)

1 000 000 

zł

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach otrzymywanych 

dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7. 

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 

nr 8. 

4) Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr

9. 

- przychody 10 485 280 zł

- wydatki 10 436 280 zł

2) Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 11) w łącznej kwocie dla 

wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: 

- dochody 15 235 376 zł

- wydatki 15 366 344 zł

2) Dotacje podmiotowe dla: 1) miejskich instytucji kultury 2) działających na terenie miasta 

publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 3) 

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13. 

3) Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do 

sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14. 

4) Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji jednostkom należącym do 

sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15. 

5) Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, zgodnie 

załącznikiem nr 16. 

1) przychody 1 800 000 zł

2) wydatki 1 800 000 zł

2) Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 18) w wysokości: 

1) przychody 510 000 zł

2) wydatki 510 000 zł

3) Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 19) w wysokości: 

1) przychody 1 020 000 zł

2) wydatki 1 033 288 zł

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 15 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 54 246 035 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów– w kwocie 41 323 

965 zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 15 000 000 zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy 

i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej określonych 

w załącznikach nr 3 i nr 4, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną 

kwotę 5 000 000 zł; 

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku do wysokości 1% budżetu 

dla danej jednostki przypadającego w roku 2010; 

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami i wyłączeniem umieszczania nowych zadań inwestycyjnych; 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 

2) Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych 

w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku 

w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 
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Miasta Częstochowy  
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UCHWAŁA NR 609/LIII/2009  

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 

12 pkt 5, art. 40 ust.1, art. 44, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 

184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 813 990 720 zł, w tym: dochody bieżące 

w kwocie 713 469 067 zł, dochody majątkowe w kwocie 100 521 653 zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 1, z tego: 

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 879 850 715 zł, tym: wydatki bieżące 

w kwocie 656 616 122 zł, wydatki majątkowe w kwocie 223 234 593 zł zgodnie z załącznikiem 

nr 2, z tego: 

§ 3.  

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 4 350 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 350 000 zł na realizację zadań określonych 

w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania 

z zakresu przeciwdziałania narkomanii.  

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 10), dla zakładów 

budżetowych: 

§ 8. 1. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie 

w kwocie 3 400 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów

sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 17) w wysokości: 

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:  

§ 11. Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto 

Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 20 i 21.  

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 13. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków 

dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku 

budżetowym. 

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta Częstochowy do ustalenia dysponentów środków 

budżetowych.  

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.  

-dochody budżetu gminy w wysokości -539 757 660 zł,

-dochody budżetu powiatu w wysokości -274 233 060 zł.

- wydatki budżetu gminy w wysokości 614 977 262 zł,

- wydatki budżetu powiatu w wysokości 264 873 453 zł.

2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 3. 

3) Wydatki na zadania majątkowe przewidziane do realizacji na rok 2010, zgodnie 

z załącznikiem nr 3a. 

4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 

zgodnie z załącznikiem nr 4. 

1) Deficyt budżetu miasta w wysokości 65 859 995 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów w kwocie 48 676 

035 zł

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 5 570 

000 zł

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

11 613 

960 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 107 183 960 zł, rozchody w wysokości 41 323 965 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 5. 

W budżecie tworzy się rezerwy: 1 727 500 

zł

1) ogólną w wysokości 277 500 zł

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł

3) celową na należności i koszty postępowania sądowego 200 000 zł

4) celową na pomoc w utworzeniu placówki Straży Granicznej 50 000 zł

5) celową na zabezpieczenie wkładu własnego - środki budżetu miasta do realizacji projektów unijnych (wydatki 

inwestycyjne)

1 000 000 

zł

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach otrzymywanych 

dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7. 

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 

nr 8. 

4) Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr

9. 

- przychody 10 485 280 zł

- wydatki 10 436 280 zł

2) Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 11) w łącznej kwocie dla 

wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: 

- dochody 15 235 376 zł

- wydatki 15 366 344 zł

2) Dotacje podmiotowe dla: 1) miejskich instytucji kultury 2) działających na terenie miasta 

publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 3) 

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13. 

3) Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do 

sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14. 

4) Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji jednostkom należącym do 

sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15. 

5) Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, zgodnie 

załącznikiem nr 16. 

1) przychody 1 800 000 zł

2) wydatki 1 800 000 zł

2) Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 18) w wysokości: 

1) przychody 510 000 zł

2) wydatki 510 000 zł

3) Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 19) w wysokości: 

1) przychody 1 020 000 zł

2) wydatki 1 033 288 zł

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 15 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 54 246 035 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów– w kwocie 41 323 

965 zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 15 000 000 zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy 

i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej określonych 

w załącznikach nr 3 i nr 4, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną 

kwotę 5 000 000 zł; 

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku do wysokości 1% budżetu 

dla danej jednostki przypadającego w roku 2010; 

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami i wyłączeniem umieszczania nowych zadań inwestycyjnych; 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 

2) Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych 

w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku 

w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 
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UCHWAŁA NR 609/LIII/2009  

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 

12 pkt 5, art. 40 ust.1, art. 44, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 

184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 813 990 720 zł, w tym: dochody bieżące 

w kwocie 713 469 067 zł, dochody majątkowe w kwocie 100 521 653 zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 1, z tego: 

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 879 850 715 zł, tym: wydatki bieżące 

w kwocie 656 616 122 zł, wydatki majątkowe w kwocie 223 234 593 zł zgodnie z załącznikiem 

nr 2, z tego: 

§ 3.  

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 4 350 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 350 000 zł na realizację zadań określonych 

w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania 

z zakresu przeciwdziałania narkomanii.  

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 10), dla zakładów 

budżetowych: 

§ 8. 1. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie 

w kwocie 3 400 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów

sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 17) w wysokości: 

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:  

§ 11. Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto 

Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 20 i 21.  

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 13. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków 

dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku 

budżetowym. 

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta Częstochowy do ustalenia dysponentów środków 

budżetowych.  

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.  

-dochody budżetu gminy w wysokości -539 757 660 zł,

-dochody budżetu powiatu w wysokości -274 233 060 zł.

- wydatki budżetu gminy w wysokości 614 977 262 zł,

- wydatki budżetu powiatu w wysokości 264 873 453 zł.

2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 3. 

3) Wydatki na zadania majątkowe przewidziane do realizacji na rok 2010, zgodnie 

z załącznikiem nr 3a. 

4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 

zgodnie z załącznikiem nr 4. 

1) Deficyt budżetu miasta w wysokości 65 859 995 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów w kwocie 48 676 

035 zł

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 5 570 

000 zł

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

11 613 

960 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 107 183 960 zł, rozchody w wysokości 41 323 965 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 5. 

W budżecie tworzy się rezerwy: 1 727 500 

zł

1) ogólną w wysokości 277 500 zł

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł

3) celową na należności i koszty postępowania sądowego 200 000 zł

4) celową na pomoc w utworzeniu placówki Straży Granicznej 50 000 zł

5) celową na zabezpieczenie wkładu własnego - środki budżetu miasta do realizacji projektów unijnych (wydatki 

inwestycyjne)

1 000 000 

zł

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach otrzymywanych 

dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7. 

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 

nr 8. 

4) Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr

9. 

- przychody 10 485 280 zł

- wydatki 10 436 280 zł

2) Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 11) w łącznej kwocie dla 

wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: 

- dochody 15 235 376 zł

- wydatki 15 366 344 zł

2) Dotacje podmiotowe dla: 1) miejskich instytucji kultury 2) działających na terenie miasta 

publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 3) 

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13. 

3) Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do 

sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14. 

4) Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji jednostkom należącym do 

sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15. 

5) Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, zgodnie 

załącznikiem nr 16. 

1) przychody 1 800 000 zł

2) wydatki 1 800 000 zł

2) Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 18) w wysokości: 

1) przychody 510 000 zł

2) wydatki 510 000 zł

3) Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 19) w wysokości: 

1) przychody 1 020 000 zł

2) wydatki 1 033 288 zł

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 15 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 54 246 035 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów– w kwocie 41 323 

965 zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 15 000 000 zł; 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy 

i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej określonych 

w załącznikach nr 3 i nr 4, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną 

kwotę 5 000 000 zł; 

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku do wysokości 1% budżetu 

dla danej jednostki przypadającego w roku 2010; 

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami i wyłączeniem umieszczania nowych zadań inwestycyjnych; 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 

2) Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych 

w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku 

w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 

Przewodnicząca Rady 

Miasta Częstochowy  

 

Ewa Pachura 

Załącznik do Uchwały Nr 

609/LIII/2009 

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

Zalacznik1.pdf

 

609 53 BUDŻET zal1-21 

ID: PJRWJ-NPENG-REUFV-CVXEK-IZFTF. Podpisany. Strona 5 / 5

file:///C:/Documents%20and%20Settings/tnowak/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/CD2ABA56-E2FF-4CCF-933B-7C492D8E5A1E/Zalacznik1.pdf

