
Uchwała Nr LI/585/2009
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 23 grudnia 2009 roku

w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4,  pkt  9  lit.  „d”,  lit.  „e”  oraz  lit.  „i”  ustawy  z  dnia
8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.  j.  Dz.  U.  Nr  142,  poz.  1591 z  2001 r.  z  późn.  zm.)
oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 168, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.), po roz
patrzeniu projektu budżetu miasta na 2010 rok przedstawionego przez Burmistrza Miasta, po zaopi
niowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1
1. Dochody budżetu miasta w wysokości                    204.543.577 zł
2. Przychody w wysokości                     25.473.000 zł

w tym: 
a) kredyt bankowy – 4.000.000 zł,
b) transze pożyczki z WFOŚ i GW – 7.473.000 zł,              
c) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 4.000.000 zł
d) wolne środki,  jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta,

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10.000.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2
1. Wydatki budżetu miasta w wysokości             228.481.135 zł
2. Rozchody w wysokości                     1.535.442 zł

tj. spłaty kredytów i pożyczek – 1.535.442 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3
Deficyt budżetu miasta w wysokości   23.937.558 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) kredytu – 4.000.000 zł,
b) pożyczki – 7.473.000 zł,
c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 2.464.558 zł.
d) wolnych środków, jako nadwyżki  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta,

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10.000.000 zł,

§ 4
Wydatki majątkowe na 2010 rok w kwocie 107.316.257 zł na zadania realizowane w ramach:
a) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010-2012 na kwotę 105.447.257 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3;
b) Wykazu wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry w 2010 roku (zadania realizowane

w cyklu jednorocznym) na kwotę 1.869.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5
Utworzyć w budżecie rezerwy w kwocie                          1.146.193 zł
a) ogólną w wysokości 680.000 zł, tj. 0,30% wydatków ogółem, 
b) celową w wysokości 146.193 zł, tj. 0,06% wydatków ogółem,

na roszczenia główne i odsetki oraz koszty procesowe prowadzonych spraw sądowych,
c) celową w wysokości 320.000 zł, tj. 0,14% wydatków ogółem,

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
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§ 6
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane 
dochody       330.500 zł 
wydatki       330.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7
Zatwierdzić plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
po stronie przychodów na kwotę       1.548.706 zł
po stronie wydatków na kwotę    1.548.706 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8
Wprowadzić do budżetu miasta subwencję ogólną w kwocie               24.534.164 zł
w tym: 
a) część równoważąca – 324.976 zł,
b) część oświatowa – 24.209.188 zł.

§ 9
1. Wprowadzić  do  budżetu  miasta  dotacje  celowe  na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie                         10.835.889 zł
Podział  dochodów i  wydatków wyodrębnionych na finansowanie  tych zadań określa  załącznik
Nr 8 i 8a.

2. Wprowadzić do budżetu miasta dotację celową na zadanie bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie                                   8.000 zł
Podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie tego zadania określa załącznik
Nr 9 i 9a.

3. Wprowadzić do budżetu miasta dotację celową na zadanie bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie           105.473 zł
Podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie tego zadania określa załącznik
Nr 10 i 10a.

4. Wprowadzić do budżetu miasta dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy
w kwocie                  2.161.700 zł
Podział  dochodów i  wydatków wyodrębnionych na finansowanie  tych zadań określa  załącznik
Nr 11 i 11a.

§ 10
1. Ustalić dotację podmiotową z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 3.650.182 zł

w tym: 
a) Tarnogórskie Centrum Kultury – 1.975.216 zł,
b) Miejska Biblioteka Publiczna – 1.626.537 zł,
c) Muzeum – 675.500 zł.

2. Ustalić dotację podmiotową z budżetu dla Publicznego Gimnazjum przy Salezjańskim Zespole 
Szkół w kwocie                                           1.958.751 zł

3. Ustalić dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie
      441.584 zł

4. Ustalić dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  dotację celową na realizację 
programów zdrowotnych w kwocie             221.000 zł

5. Ustalić kwotę dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziała
jących w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy    911.121 zł

6. Ustalić kwotę dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu tery
torialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         67.000 zł

7. Ustalić kwotę dotacji  celowej dla Miasta Gliwice,  Miasta Bytom i  Miasta Katowice na zadanie 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial
nego           5.500 zł 

8. Ustalić  kwotę  dotacji  celowej  dla  jednostki  niezaliczonej  do  sektora  finansów publicznych  na
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych         50.000 zł
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§ 11
Ustala się dochody w kwocie 1.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho
lowych oraz wydatki w kwocie 1.000.000 zł związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zwalczaniem 
narkomanii.

§ 12
Wyodrębnia  się  w  budżecie  środki  do  dyspozycji  jednostek  pomocniczych  gminy  –  Rad  Dzielnic
w kwocie       194.555 zł
w granicach uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej określonej w Statucie Miasta i  sta
tutach tych jednostek w ramach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie 93.814.430 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 14
Przyjąć  ustaloną  decyzją  Wojewody  Śląskiego  kwotę  dochodów  do  odprowadzenia  do  budżetu 
państwa w wysokości                      75.400 zł

§ 15
1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych 

na:
a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty

          3.000.000 zł
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty

    1.600.000 zł

§ 16
Upoważnić Burmistrza Miasta do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego

w ciągu roku budżetowego niedoboru do kwoty                              3.000.000 zł
b) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyj

nym miasta Tarnowskie Góry na lata 2010-2012 oraz na programy i projekty realizowane ze środ
ków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011 r.) jest niezbęd
na dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku do kwoty  

                6.000.000 zł
d) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej;
e) lokowania w trakcie realizacji budżetu na 2010 rok czasowo wolnych środków budżetowych na

rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
f) przekazania  uprawnień  innym  jednostkom  organizacyjnym  gminy  do  zaciągania  zobowiązań

z tytułu umów,  których realizacja w roku następnym (2011 r.) jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w 2011 roku do kwoty       200.000 zł

§ 17
Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszą wydatki 
budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 18
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Miasta Tarnowskie Góry.

§ 19
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

Przewodniczący Rady Miejskiej

            Piotr SZCZĘSNY
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