
UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: HQMME-CWNKZ-SOBZH-NAIAR-DJKQX. Podpisany. Strona 13 / 56



UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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UCHWAŁA NR LVI/809/09  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-

3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 41 ust.

7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 240

poz. 2027 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:

Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późn. zm,), art. 7 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 605.109.974 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 12.  

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 678.856.262 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 13 i § 14.  

§   3 .  1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 73.746.288 zł,  który zostanie sfinansowany

kredytami w wysokości 58.833.118 oraz wolnymi środkami w wysokości 14.913.170 zł,  przychody

przeznaczone na sfinansowanie deficytu szczegółowo określono w § 15. 

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 89.833.118 zł, szczegółowo określone w § 16.  

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.086.830 zł, szczegółowo określone w § 17.  

4. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

6. Limit zobowiązań  na 2010 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

i długoterminowych w kwocie 68.833.118 zł, w tym: 

7. Kwotę  przypadającą  do spłaty w roku 2010 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń

i gwarancji w wysokości 4.630.000 zł.  

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.652.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych

w kwocie 2.700.000 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań  ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

2.700.000 zł, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2.  Określ a  s ię  planowane dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej w kwocie 1.000 zł.  

§ 6.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami, szczegółowo określone w § 12 i § 14. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami tej administracji, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowo określone w § 12 i § 14.  

4. Szczegółową  informację  o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych

określoną w § 18.  

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.550.000 zł, w tym: 

szczegółowo określone w § 14.  

§ 8.  1. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych

w łącznej kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§   9 .  Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2010

przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta  

w 2010 roku na sumę 30.000.000 zł. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

1) dochody majątkowe            137.096.549 zł;

2) dochody bieżące                468.013.425 zł

1) wydatki majątkowe 190.794.951 zł, z tego na: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne       187.894.951 zł;

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów            2.900.000 zł;

2) wydatki bieżące 488.061.311 zł, z tego na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 367.298.580 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      248.170.455 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      119.128.125 zł,

b) dotacje na zadania bieżące                                                 38.052.211 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 64.864.162 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                       5.706.358 zł,

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowych                4.630.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu                                                        7.510.000 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu     – 10.000.000 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu                              – 58.833.118 zł.

1) ogólna         – 1.000.000 zł;

2) celowe         – 2.550.000 zł, z tego na: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     –    200.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.                   –    300.000 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                      –    200.000 zł,

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic                                       –      50.000 zł,

e) wydatki majątkowe                                                                            –    400.000 zł,

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych 

pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych                                                                                  – 1.400.000 zł

1) dochody      – 2.348.150 zł;

2) wydatki       – 2.348.150 zł

1) przychody    – 2.910.000 zł;

2) wydatki        – 2.910.000 zł

1) przychody    –    600.000 zł;

2) wydatki        –    600.000 zł

1) przychody    –    424.000 zł;

2) wydatki        –    424.000 zł

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania kredytów: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do

kwoty 10.000.000 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 58.833.118 zł,

4) do zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., zgodnie

z załącznikami nr 6 i nr 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok

budżetowy, 

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

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

prowadzący obsługę budżetu miasta. 
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