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Uchwała Nr XXXIX/535/2009 
Rady Miejskiej w Jaworznie 

 
z dnia 22 grudnia 2009 r. 

 
w sprawie uchwały budżetowej na 2010 r. miasta Jaworzna. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit e, lit i, pkt 10, art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 12 pkt 5, 
art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, 
art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1240) art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Jaworznie  

uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

1. Ustala się dochody budżetu miasta Jaworzna na rok 2010 w łącznej kwocie  327.600.000 zł 

    w tym:  

    1) dochody bieżące w kwocie  284.168.115 zł 

    2) dochody majątkowe w kwocie  43.431.885 zł 

    w tym:  

    1) dochody gminy w kwocie  231.825.312 zł 

z tego:  

dochody bieżące gminy w kwocie  213.105.312 zł 

dochody majątkowe gminy w kwocie  18.720.000 zł 

    2) dochody powiatu w kwocie  95.774.688 zł 

z tego:  

dochody bieżące powiatu w kwocie  71.062.803 zł 

dochody majątkowe powiatu w kwocie  24.711.885 zł 

zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały. 

  

§ 2 
 

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Jaworzna na rok 2010 w łącznej kwocie  314.250.000 zł 

 w tym:  

 1) wydatki bieżące w kwocie  253.954.596 zł 

 2) wydatki majątkowe w kwocie  60.295.404 zł 

 w tym:   

 1) wydatki gminy w kwocie  220.525.532 zł 

 z tego:  

 wydatki bieżące gminy w kwocie  200.772.013 zł 

 wydatki majątkowe gminy w kwocie  19.753.519 zł 

 2) wydatki powiatu w kwocie  93.724.468 zł 

 z tego:  
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 wydatki bieżące powiatu w kwocie  53.182.583 zł 

 wydatki majątkowe powiatu w kwocie  40.541.885 zł 

zgodnie z tabelą Nr 2, Nr 2a, Nr 2b i Nr 3 załączoną do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 

1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2010 rok w kwocie  13.350.000 zł 

2. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2010 rok przeznacza się na 
rozchody tj. spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie   

 
13.350.000 zł 

3.  Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2010 rok w kwocie  1.300.000 zł 

4. Ustala się rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2010 rok w kwocie  14.650.000 zł 

Planowane przychody i rozchody oraz przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu określa tabela Nr 4 
załączona do niniejszej uchwały. 

 
§ 4 

 
Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2010 rok dochody z tytułu 
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 5 załączoną do niniejszej uchwały. 

 
§ 5 

 

1.  Ustala się rezerwę ogólną w budżecie miasta Jaworzna na 2010 rok w kwocie 500.000zł, co stanowi 
0,16% planowanych wydatków ogółem. 

2.    Ustala się w budżecie miasta Jaworzna na 2010 rok rezerwę celową w kwocie 28.000 zł na realizację 
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.  

 
§ 6 

 

1.  Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2010 rok:  

    1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa 
zgodnie z tabelą Nr 6 i Nr 7 załączoną do niniejszej uchwały. 

 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych 
na podstawie porozumień z organami tej administracji  
zgodnie z tabelą Nr 8 załączoną do niniejszej uchwały.  

 3)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego  
zgodnie z tabelą Nr 9 załączoną do niniejszej uchwały. 

 4) dochody i wydatki na realizację bieżących zadań własnych gminy i powiatu dofinansowanych 
dotacją celową z budżetu państwa  
zgodnie z tabelą Nr 10 i Nr 11 do niniejszej uchwały. 

 
§ 7 

 
Ustala się dotacje z budżetu miasta Jaworzna na 2010 rok  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszej uchwały. 
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§ 8 

 
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 9 

 
Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 
lub bezzwrotnych środków zagranicznych  na lata 2010-2012 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.  

 
§ 10 

 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.  

 
 
 

§ 11 

 
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.  
 

§ 12 

 
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.  

 
§ 13 

 
Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.  

 
§ 14 

 
Ustala się na 2010 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych w kwocie                                                                                                 2.000.000 zł,  
w tym: 
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu  
budżetu miasta Jaworzna w kwocie                                                                                          2.000.000 zł, 
2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna w kwocie                                         0 zł, 
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów  
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie                                                         0 zł, 
4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków  
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie                                                                             0 zł. 

 
§ 15 

 
Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do: 
 
1) dokonywania zmian w planie wydatków : 
 
a)  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

b) na projekty i programy realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych 
z wyjątkiem przeniesień powodujących zmiany ogólnych limitów na programy i projekty realizowane ze 
środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, 

c)  majątkowych z wyjątkiem wydatków majątkowych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym, 
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z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami. 
 
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do 

wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 
 
3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków 

Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 
do niniejszej uchwały, 

 
4) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 

przejściowego deficytu budżetu miasta maksymalnie do kwoty 2.000.000 zł, 
 
5) lokowania w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu miasta Jaworzna czasowo 

wolnych środków budżetowych, 
 
6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym, 
 
7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Jaworzna do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Łączna wartość zobowiązań wynikających 
z umocowania kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań na rok następny i 
zobowiązań zaciąganych na rok następny przez Prezydenta Miasta nie może przekroczyć kwoty 
70.000.000 zł.  

 
§ 16 

 
Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku 
budżetowym przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku 
budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej. 
 

§ 17 

 
Ustala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna 
w 2010 roku wynosi maksymalnie 5.000.000 zł. 

 
§ 18 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

 
§ 19 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
  
 
 
 
       PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
 
        Tadeusz Kaczmarek 

 

 


