
UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/315/09  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi

zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art.

221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 85, art. 93, art. 120, art. 121

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr

157, poz.1241) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 37 725 856,00 zł w tym: 

§  2 .  1. Ustala się  planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę

45 842 093,00 zł w tym: 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł  

§   4 .  Ustala się  rezerwę  celową  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 5 000,00 zł  

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 116 237,00 zł będą: 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§   6 .  Ustala się  plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.  

§  7 .  Ustala się  plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem

Nr 4 i tak: 

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i tak: 

§   9 .  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6. i tak: 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie w kwocie 1 400 000 zł w tym: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych.  

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w kwocie 1.492.707 zł w tym dla: 

§ 11. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 415 000 zł w tym: 

§   1 2 .  2. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

(porozumienie z miastem Wodzisła w  Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka

II) /dz. 900/ w kwocie 352.000 zł 

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin w kwocie 1 139 412,00 zł na rzecz: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych /dz. 754/

w kwocie 10.000 zł  

4. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na pomoc finansową  na inwestycję  Miastu Rybnik /dz. 600/ pod

nazwą: 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast

Radlin - Rydułtowy – Rybnik w kwocie 100.000 zł  

§ 13. Dotacje, o których mowa w § 9 -12 zawarto w załączniku Nr 7.  

§  14 .  Ustala się  plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 15. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 16. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 uofp. zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§  18 .  1. Dokonać  spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 509.000 zł w tym: 

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.  

§ 19.  Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pożyczkę  na II etap w ramach programu ograniczania niskiej emisji (finansowanie planowanego deficytu

budżetowego) w kwocie 729 000 zł.  

§ 20. Wyemitować obligacje (finansowanie planowanego deficytu budżetowego) w kwocie 7.200.000 zł.  

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą  spowodować  rezygnacji z zadania inwestycyjnego

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.  

§ 22. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) dochody bieżące w wysokości 33 749 206,00 zł z czego: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości

270 000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 3 976 650,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 35 604 373,00 zł z czego: 

- wydatki na realizację  zadań  z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę

259 500,00 zł 

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 10 500,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 237 720,00 zł

- pożyczki 729 000,00 zł

- część wolnych środków 187 237,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 7 200 000,00 zł

1) wielkość dotacji 3 092 258,00 zł

2) wielkość wydatków 3 092 258,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 40 900,00 zł

1) wielkość dotacji 172.020 zł

2) wielkość wydatków 172.020 zł

1) wielkość przychodów 4 678 254 zł

2) wielkość kosztów 4 678 254 zł

- renowacja i konserwacja terenów zieleni 555 083,00 zł

- prowadzenie akcji zimowej 339 876,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg 295 658,00 zł

- utrzymanie szaletów miejskich 13 383,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł

- utrzymanie lokali socjalnych 95 000,00 zł

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na

lokale socjalne 46 000,00 zł 

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w kwocie 1.177.707 zł

- Biblioteki Miejskiej w Radlinie w kwocie 300.000 zł

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką”  oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach w kwocie 15.000 zł 

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 13.000 zł

- dział 851 „Ochrona zdrowia” 7.000 zł

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 370.000 zł

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/ 1.412,00 zł

2) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/ 1.100.000,00 zł

3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/ 38.000,00 zł.

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu 317.600 zł

2) Pożyczka w ramach programu ograniczania niskiej emisji 191.400 zł

1) dokonywania przeniesień  w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego

działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej

wysokości 500.000 zł  na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu

w roku budżetowym, 

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 31.843 zł,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań  jednorazowo do kwoty 2.500.000 z ł  w tym w zakresie

podejmowania inwestycji i remontów, 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień  do

dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień  planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów,

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

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

8) do zaciągania zobowiązań na: 

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości  dz iałania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym; 

b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne”.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 
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UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/315/09  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi

zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art.

221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 85, art. 93, art. 120, art. 121

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr

157, poz.1241) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 37 725 856,00 zł w tym: 

§  2 .  1. Ustala się  planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę

45 842 093,00 zł w tym: 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł  

§   4 .  Ustala się  rezerwę  celową  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 5 000,00 zł  

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 116 237,00 zł będą: 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§   6 .  Ustala się  plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.  

§  7 .  Ustala się  plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem

Nr 4 i tak: 

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i tak: 

§   9 .  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6. i tak: 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie w kwocie 1 400 000 zł w tym: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych.  

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w kwocie 1.492.707 zł w tym dla: 

§ 11. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 415 000 zł w tym: 

§   1 2 .  2. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

(porozumienie z miastem Wodzisła w  Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka

II) /dz. 900/ w kwocie 352.000 zł 

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin w kwocie 1 139 412,00 zł na rzecz: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych /dz. 754/

w kwocie 10.000 zł  

4. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na pomoc finansową  na inwestycję  Miastu Rybnik /dz. 600/ pod

nazwą: 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast

Radlin - Rydułtowy – Rybnik w kwocie 100.000 zł  

§ 13. Dotacje, o których mowa w § 9 -12 zawarto w załączniku Nr 7.  

§  14 .  Ustala się  plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 15. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 16. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 uofp. zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§  18 .  1. Dokonać  spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 509.000 zł w tym: 

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.  

§ 19.  Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pożyczkę  na II etap w ramach programu ograniczania niskiej emisji (finansowanie planowanego deficytu

budżetowego) w kwocie 729 000 zł.  

§ 20. Wyemitować obligacje (finansowanie planowanego deficytu budżetowego) w kwocie 7.200.000 zł.  

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą  spowodować  rezygnacji z zadania inwestycyjnego

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.  

§ 22. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) dochody bieżące w wysokości 33 749 206,00 zł z czego: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości

270 000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 3 976 650,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 35 604 373,00 zł z czego: 

- wydatki na realizację  zadań  z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę

259 500,00 zł 

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 10 500,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 237 720,00 zł

- pożyczki 729 000,00 zł

- część wolnych środków 187 237,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 7 200 000,00 zł

1) wielkość dotacji 3 092 258,00 zł

2) wielkość wydatków 3 092 258,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 40 900,00 zł

1) wielkość dotacji 172.020 zł

2) wielkość wydatków 172.020 zł

1) wielkość przychodów 4 678 254 zł

2) wielkość kosztów 4 678 254 zł

- renowacja i konserwacja terenów zieleni 555 083,00 zł

- prowadzenie akcji zimowej 339 876,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg 295 658,00 zł

- utrzymanie szaletów miejskich 13 383,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł

- utrzymanie lokali socjalnych 95 000,00 zł

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na

lokale socjalne 46 000,00 zł 

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w kwocie 1.177.707 zł

- Biblioteki Miejskiej w Radlinie w kwocie 300.000 zł

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką”  oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach w kwocie 15.000 zł 

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 13.000 zł

- dział 851 „Ochrona zdrowia” 7.000 zł

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 370.000 zł

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/ 1.412,00 zł

2) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/ 1.100.000,00 zł

3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/ 38.000,00 zł.

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu 317.600 zł

2) Pożyczka w ramach programu ograniczania niskiej emisji 191.400 zł

1) dokonywania przeniesień  w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego

działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej

wysokości 500.000 zł  na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu

w roku budżetowym, 

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 31.843 zł,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań  jednorazowo do kwoty 2.500.000 z ł  w tym w zakresie

podejmowania inwestycji i remontów, 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień  do

dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień  planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów,

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

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

8) do zaciągania zobowiązań na: 

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości  dz iałania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym; 

b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne”.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 
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UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/315/09  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi

zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art.

221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 85, art. 93, art. 120, art. 121

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr

157, poz.1241) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 37 725 856,00 zł w tym: 

§  2 .  1. Ustala się  planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę

45 842 093,00 zł w tym: 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł  

§   4 .  Ustala się  rezerwę  celową  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 5 000,00 zł  

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 116 237,00 zł będą: 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§   6 .  Ustala się  plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.  

§  7 .  Ustala się  plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem

Nr 4 i tak: 

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i tak: 

§   9 .  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6. i tak: 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie w kwocie 1 400 000 zł w tym: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych.  

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w kwocie 1.492.707 zł w tym dla: 

§ 11. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 415 000 zł w tym: 

§   1 2 .  2. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

(porozumienie z miastem Wodzisła w  Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka

II) /dz. 900/ w kwocie 352.000 zł 

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin w kwocie 1 139 412,00 zł na rzecz: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych /dz. 754/

w kwocie 10.000 zł  

4. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na pomoc finansową  na inwestycję  Miastu Rybnik /dz. 600/ pod

nazwą: 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast

Radlin - Rydułtowy – Rybnik w kwocie 100.000 zł  

§ 13. Dotacje, o których mowa w § 9 -12 zawarto w załączniku Nr 7.  

§  14 .  Ustala się  plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 15. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 16. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 uofp. zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§  18 .  1. Dokonać  spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 509.000 zł w tym: 

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.  

§ 19.  Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pożyczkę  na II etap w ramach programu ograniczania niskiej emisji (finansowanie planowanego deficytu

budżetowego) w kwocie 729 000 zł.  

§ 20. Wyemitować obligacje (finansowanie planowanego deficytu budżetowego) w kwocie 7.200.000 zł.  

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą  spowodować  rezygnacji z zadania inwestycyjnego

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.  

§ 22. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) dochody bieżące w wysokości 33 749 206,00 zł z czego: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości

270 000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 3 976 650,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 35 604 373,00 zł z czego: 

- wydatki na realizację  zadań  z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę

259 500,00 zł 

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 10 500,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 237 720,00 zł

- pożyczki 729 000,00 zł

- część wolnych środków 187 237,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 7 200 000,00 zł

1) wielkość dotacji 3 092 258,00 zł

2) wielkość wydatków 3 092 258,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 40 900,00 zł

1) wielkość dotacji 172.020 zł

2) wielkość wydatków 172.020 zł

1) wielkość przychodów 4 678 254 zł

2) wielkość kosztów 4 678 254 zł

- renowacja i konserwacja terenów zieleni 555 083,00 zł

- prowadzenie akcji zimowej 339 876,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg 295 658,00 zł

- utrzymanie szaletów miejskich 13 383,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł

- utrzymanie lokali socjalnych 95 000,00 zł

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na

lokale socjalne 46 000,00 zł 

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w kwocie 1.177.707 zł

- Biblioteki Miejskiej w Radlinie w kwocie 300.000 zł

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką”  oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach w kwocie 15.000 zł 

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 13.000 zł

- dział 851 „Ochrona zdrowia” 7.000 zł

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 370.000 zł

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/ 1.412,00 zł

2) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/ 1.100.000,00 zł

3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/ 38.000,00 zł.

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu 317.600 zł

2) Pożyczka w ramach programu ograniczania niskiej emisji 191.400 zł

1) dokonywania przeniesień  w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego

działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej

wysokości 500.000 zł  na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu

w roku budżetowym, 

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 31.843 zł,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań  jednorazowo do kwoty 2.500.000 z ł  w tym w zakresie

podejmowania inwestycji i remontów, 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień  do

dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień  planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów,

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

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

8) do zaciągania zobowiązań na: 

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości  dz iałania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym; 

b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne”.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 
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UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/315/09  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi

zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art.

221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 85, art. 93, art. 120, art. 121

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr

157, poz.1241) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 37 725 856,00 zł w tym: 

§  2 .  1. Ustala się  planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę

45 842 093,00 zł w tym: 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł  

§   4 .  Ustala się  rezerwę  celową  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 5 000,00 zł  

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 116 237,00 zł będą: 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§   6 .  Ustala się  plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.  

§  7 .  Ustala się  plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem

Nr 4 i tak: 

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i tak: 

§   9 .  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6. i tak: 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie w kwocie 1 400 000 zł w tym: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych.  

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w kwocie 1.492.707 zł w tym dla: 

§ 11. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 415 000 zł w tym: 

§   1 2 .  2. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

(porozumienie z miastem Wodzisła w  Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka

II) /dz. 900/ w kwocie 352.000 zł 

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin w kwocie 1 139 412,00 zł na rzecz: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych /dz. 754/

w kwocie 10.000 zł  

4. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na pomoc finansową  na inwestycję  Miastu Rybnik /dz. 600/ pod

nazwą: 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast

Radlin - Rydułtowy – Rybnik w kwocie 100.000 zł  

§ 13. Dotacje, o których mowa w § 9 -12 zawarto w załączniku Nr 7.  

§  14 .  Ustala się  plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 15. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 16. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 uofp. zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§  18 .  1. Dokonać  spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 509.000 zł w tym: 

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.  

§ 19.  Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pożyczkę  na II etap w ramach programu ograniczania niskiej emisji (finansowanie planowanego deficytu

budżetowego) w kwocie 729 000 zł.  

§ 20. Wyemitować obligacje (finansowanie planowanego deficytu budżetowego) w kwocie 7.200.000 zł.  

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą  spowodować  rezygnacji z zadania inwestycyjnego

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.  

§ 22. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) dochody bieżące w wysokości 33 749 206,00 zł z czego: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości

270 000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 3 976 650,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 35 604 373,00 zł z czego: 

- wydatki na realizację  zadań  z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę

259 500,00 zł 

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 10 500,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 237 720,00 zł

- pożyczki 729 000,00 zł

- część wolnych środków 187 237,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 7 200 000,00 zł

1) wielkość dotacji 3 092 258,00 zł

2) wielkość wydatków 3 092 258,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 40 900,00 zł

1) wielkość dotacji 172.020 zł

2) wielkość wydatków 172.020 zł

1) wielkość przychodów 4 678 254 zł

2) wielkość kosztów 4 678 254 zł

- renowacja i konserwacja terenów zieleni 555 083,00 zł

- prowadzenie akcji zimowej 339 876,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg 295 658,00 zł

- utrzymanie szaletów miejskich 13 383,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł

- utrzymanie lokali socjalnych 95 000,00 zł

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na

lokale socjalne 46 000,00 zł 

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w kwocie 1.177.707 zł

- Biblioteki Miejskiej w Radlinie w kwocie 300.000 zł

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką”  oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach w kwocie 15.000 zł 

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 13.000 zł

- dział 851 „Ochrona zdrowia” 7.000 zł

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 370.000 zł

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/ 1.412,00 zł

2) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/ 1.100.000,00 zł

3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/ 38.000,00 zł.

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu 317.600 zł

2) Pożyczka w ramach programu ograniczania niskiej emisji 191.400 zł

1) dokonywania przeniesień  w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego

działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej

wysokości 500.000 zł  na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu

w roku budżetowym, 

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 31.843 zł,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań  jednorazowo do kwoty 2.500.000 z ł  w tym w zakresie

podejmowania inwestycji i remontów, 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień  do

dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień  planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów,

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

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

8) do zaciągania zobowiązań na: 

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości  dz iałania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym; 

b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne”.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 

 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 

BRM.0150/XL/315/09

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Miasta Radlin na 2010 rok 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 

BRM.0150/XL/315/09

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Miasta Radlin na 2010 rok 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 

BRM.0150/XL/315/09

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu na 2010 r. 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr 

BRM.0150/XL/315/09

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2010 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr 

BRM.0150/XL/315/09

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień

między j.s.t. oraz organami administracji rządowej na 2010 rok 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr 

BRM.0150/XL/315/09

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.pdf

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2010 rok 

Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr 

BRM.0150/XL/315/09

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2010 

Załącznik nr 8 

do Uchwały Nr 

BRM.0150/XL/315/09

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.pdf

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok 

Załącznik nr 9 

do Uchwały Nr 

BRM.0150/XL/315/09

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na 2010 rok 

Załącznik nr 10 

do Uchwały Nr 

BRM.0150/XL/315/09

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.pdf

Wieloletni Program Inwestycyjny 

Załącznik nr 11 

do Uchwały Nr 

BRM.0150/XL/315/09

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik11.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych 

ID: BHQYK-YXAOW-WLKBF-EXSNP-ROMRF. Podpisany. Strona 4 / 15



UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/315/09  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi

zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art.

221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 85, art. 93, art. 120, art. 121

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr

157, poz.1241) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 37 725 856,00 zł w tym: 

§  2 .  1. Ustala się  planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę

45 842 093,00 zł w tym: 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł  

§   4 .  Ustala się  rezerwę  celową  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 5 000,00 zł  

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 116 237,00 zł będą: 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§   6 .  Ustala się  plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.  

§  7 .  Ustala się  plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem

Nr 4 i tak: 

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i tak: 

§   9 .  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6. i tak: 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie w kwocie 1 400 000 zł w tym: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych.  

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w kwocie 1.492.707 zł w tym dla: 

§ 11. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 415 000 zł w tym: 

§   1 2 .  2. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

(porozumienie z miastem Wodzisła w  Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka

II) /dz. 900/ w kwocie 352.000 zł 

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin w kwocie 1 139 412,00 zł na rzecz: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych /dz. 754/

w kwocie 10.000 zł  

4. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na pomoc finansową  na inwestycję  Miastu Rybnik /dz. 600/ pod

nazwą: 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast

Radlin - Rydułtowy – Rybnik w kwocie 100.000 zł  

§ 13. Dotacje, o których mowa w § 9 -12 zawarto w załączniku Nr 7.  

§  14 .  Ustala się  plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 15. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 16. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 uofp. zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§  18 .  1. Dokonać  spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 509.000 zł w tym: 

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.  

§ 19.  Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pożyczkę  na II etap w ramach programu ograniczania niskiej emisji (finansowanie planowanego deficytu

budżetowego) w kwocie 729 000 zł.  

§ 20. Wyemitować obligacje (finansowanie planowanego deficytu budżetowego) w kwocie 7.200.000 zł.  

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą  spowodować  rezygnacji z zadania inwestycyjnego

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.  

§ 22. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) dochody bieżące w wysokości 33 749 206,00 zł z czego: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości

270 000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 3 976 650,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 35 604 373,00 zł z czego: 

- wydatki na realizację  zadań  z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę

259 500,00 zł 

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 10 500,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 237 720,00 zł

- pożyczki 729 000,00 zł

- część wolnych środków 187 237,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 7 200 000,00 zł

1) wielkość dotacji 3 092 258,00 zł

2) wielkość wydatków 3 092 258,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 40 900,00 zł

1) wielkość dotacji 172.020 zł

2) wielkość wydatków 172.020 zł

1) wielkość przychodów 4 678 254 zł

2) wielkość kosztów 4 678 254 zł

- renowacja i konserwacja terenów zieleni 555 083,00 zł

- prowadzenie akcji zimowej 339 876,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg 295 658,00 zł

- utrzymanie szaletów miejskich 13 383,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł

- utrzymanie lokali socjalnych 95 000,00 zł

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na

lokale socjalne 46 000,00 zł 

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w kwocie 1.177.707 zł

- Biblioteki Miejskiej w Radlinie w kwocie 300.000 zł

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką”  oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach w kwocie 15.000 zł 

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 13.000 zł

- dział 851 „Ochrona zdrowia” 7.000 zł

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 370.000 zł

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/ 1.412,00 zł

2) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/ 1.100.000,00 zł

3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/ 38.000,00 zł.

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu 317.600 zł

2) Pożyczka w ramach programu ograniczania niskiej emisji 191.400 zł

1) dokonywania przeniesień  w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego

działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej

wysokości 500.000 zł  na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu

w roku budżetowym, 

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 31.843 zł,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań  jednorazowo do kwoty 2.500.000 z ł  w tym w zakresie

podejmowania inwestycji i remontów, 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień  do

dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień  planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów,

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

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

8) do zaciągania zobowiązań na: 

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości  dz iałania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym; 

b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne”.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 
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UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/315/09  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi

zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art.

221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 85, art. 93, art. 120, art. 121

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr

157, poz.1241) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 37 725 856,00 zł w tym: 

§  2 .  1. Ustala się  planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę

45 842 093,00 zł w tym: 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł  

§   4 .  Ustala się  rezerwę  celową  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 5 000,00 zł  

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 116 237,00 zł będą: 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§   6 .  Ustala się  plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.  

§  7 .  Ustala się  plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem

Nr 4 i tak: 

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i tak: 

§   9 .  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6. i tak: 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie w kwocie 1 400 000 zł w tym: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych.  

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w kwocie 1.492.707 zł w tym dla: 

§ 11. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 415 000 zł w tym: 

§   1 2 .  2. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

(porozumienie z miastem Wodzisła w  Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka

II) /dz. 900/ w kwocie 352.000 zł 

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin w kwocie 1 139 412,00 zł na rzecz: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych /dz. 754/

w kwocie 10.000 zł  

4. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na pomoc finansową  na inwestycję  Miastu Rybnik /dz. 600/ pod

nazwą: 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast

Radlin - Rydułtowy – Rybnik w kwocie 100.000 zł  

§ 13. Dotacje, o których mowa w § 9 -12 zawarto w załączniku Nr 7.  

§  14 .  Ustala się  plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 15. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 16. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 uofp. zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§  18 .  1. Dokonać  spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 509.000 zł w tym: 

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.  

§ 19.  Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pożyczkę  na II etap w ramach programu ograniczania niskiej emisji (finansowanie planowanego deficytu

budżetowego) w kwocie 729 000 zł.  

§ 20. Wyemitować obligacje (finansowanie planowanego deficytu budżetowego) w kwocie 7.200.000 zł.  

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą  spowodować  rezygnacji z zadania inwestycyjnego

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.  

§ 22. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) dochody bieżące w wysokości 33 749 206,00 zł z czego: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości

270 000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 3 976 650,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 35 604 373,00 zł z czego: 

- wydatki na realizację  zadań  z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę

259 500,00 zł 

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 10 500,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 237 720,00 zł

- pożyczki 729 000,00 zł

- część wolnych środków 187 237,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 7 200 000,00 zł

1) wielkość dotacji 3 092 258,00 zł

2) wielkość wydatków 3 092 258,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 40 900,00 zł

1) wielkość dotacji 172.020 zł

2) wielkość wydatków 172.020 zł

1) wielkość przychodów 4 678 254 zł

2) wielkość kosztów 4 678 254 zł

- renowacja i konserwacja terenów zieleni 555 083,00 zł

- prowadzenie akcji zimowej 339 876,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg 295 658,00 zł

- utrzymanie szaletów miejskich 13 383,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł

- utrzymanie lokali socjalnych 95 000,00 zł

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na

lokale socjalne 46 000,00 zł 

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w kwocie 1.177.707 zł

- Biblioteki Miejskiej w Radlinie w kwocie 300.000 zł

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką”  oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach w kwocie 15.000 zł 

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 13.000 zł

- dział 851 „Ochrona zdrowia” 7.000 zł

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 370.000 zł

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/ 1.412,00 zł

2) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/ 1.100.000,00 zł

3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/ 38.000,00 zł.

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu 317.600 zł

2) Pożyczka w ramach programu ograniczania niskiej emisji 191.400 zł

1) dokonywania przeniesień  w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego

działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej

wysokości 500.000 zł  na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu

w roku budżetowym, 

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 31.843 zł,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań  jednorazowo do kwoty 2.500.000 z ł  w tym w zakresie

podejmowania inwestycji i remontów, 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień  do

dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień  planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów,

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

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

8) do zaciągania zobowiązań na: 

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości  dz iałania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym; 

b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne”.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 
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UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/315/09  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi

zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art.

221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 85, art. 93, art. 120, art. 121

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr

157, poz.1241) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 37 725 856,00 zł w tym: 

§  2 .  1. Ustala się  planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę

45 842 093,00 zł w tym: 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł  

§   4 .  Ustala się  rezerwę  celową  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 5 000,00 zł  

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 116 237,00 zł będą: 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§   6 .  Ustala się  plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.  

§  7 .  Ustala się  plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem

Nr 4 i tak: 

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i tak: 

§   9 .  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6. i tak: 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie w kwocie 1 400 000 zł w tym: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych.  

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w kwocie 1.492.707 zł w tym dla: 

§ 11. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 415 000 zł w tym: 

§   1 2 .  2. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

(porozumienie z miastem Wodzisła w  Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka

II) /dz. 900/ w kwocie 352.000 zł 

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin w kwocie 1 139 412,00 zł na rzecz: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych /dz. 754/

w kwocie 10.000 zł  

4. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na pomoc finansową  na inwestycję  Miastu Rybnik /dz. 600/ pod

nazwą: 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast

Radlin - Rydułtowy – Rybnik w kwocie 100.000 zł  

§ 13. Dotacje, o których mowa w § 9 -12 zawarto w załączniku Nr 7.  

§  14 .  Ustala się  plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 15. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 16. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 uofp. zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§  18 .  1. Dokonać  spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 509.000 zł w tym: 

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.  

§ 19.  Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pożyczkę  na II etap w ramach programu ograniczania niskiej emisji (finansowanie planowanego deficytu

budżetowego) w kwocie 729 000 zł.  

§ 20. Wyemitować obligacje (finansowanie planowanego deficytu budżetowego) w kwocie 7.200.000 zł.  

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą  spowodować  rezygnacji z zadania inwestycyjnego

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.  

§ 22. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) dochody bieżące w wysokości 33 749 206,00 zł z czego: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości

270 000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 3 976 650,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 35 604 373,00 zł z czego: 

- wydatki na realizację  zadań  z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę

259 500,00 zł 

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 10 500,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 237 720,00 zł

- pożyczki 729 000,00 zł

- część wolnych środków 187 237,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 7 200 000,00 zł

1) wielkość dotacji 3 092 258,00 zł

2) wielkość wydatków 3 092 258,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 40 900,00 zł

1) wielkość dotacji 172.020 zł

2) wielkość wydatków 172.020 zł

1) wielkość przychodów 4 678 254 zł

2) wielkość kosztów 4 678 254 zł

- renowacja i konserwacja terenów zieleni 555 083,00 zł

- prowadzenie akcji zimowej 339 876,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg 295 658,00 zł

- utrzymanie szaletów miejskich 13 383,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł

- utrzymanie lokali socjalnych 95 000,00 zł

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na

lokale socjalne 46 000,00 zł 

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w kwocie 1.177.707 zł

- Biblioteki Miejskiej w Radlinie w kwocie 300.000 zł

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką”  oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach w kwocie 15.000 zł 

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 13.000 zł

- dział 851 „Ochrona zdrowia” 7.000 zł

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 370.000 zł

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/ 1.412,00 zł

2) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/ 1.100.000,00 zł

3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/ 38.000,00 zł.

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu 317.600 zł

2) Pożyczka w ramach programu ograniczania niskiej emisji 191.400 zł

1) dokonywania przeniesień  w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego

działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej

wysokości 500.000 zł  na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu

w roku budżetowym, 

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 31.843 zł,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań  jednorazowo do kwoty 2.500.000 z ł  w tym w zakresie

podejmowania inwestycji i remontów, 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień  do

dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień  planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów,

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

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

8) do zaciągania zobowiązań na: 

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości  dz iałania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym; 

b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne”.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 
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UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/315/09  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi

zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art.

221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 85, art. 93, art. 120, art. 121

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr

157, poz.1241) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 37 725 856,00 zł w tym: 

§  2 .  1. Ustala się  planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę

45 842 093,00 zł w tym: 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł  

§   4 .  Ustala się  rezerwę  celową  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 5 000,00 zł  

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 116 237,00 zł będą: 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§   6 .  Ustala się  plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.  

§  7 .  Ustala się  plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem

Nr 4 i tak: 

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i tak: 

§   9 .  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6. i tak: 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie w kwocie 1 400 000 zł w tym: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych.  

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w kwocie 1.492.707 zł w tym dla: 

§ 11. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 415 000 zł w tym: 

§   1 2 .  2. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

(porozumienie z miastem Wodzisła w  Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka

II) /dz. 900/ w kwocie 352.000 zł 

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin w kwocie 1 139 412,00 zł na rzecz: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych /dz. 754/

w kwocie 10.000 zł  

4. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na pomoc finansową  na inwestycję  Miastu Rybnik /dz. 600/ pod

nazwą: 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast

Radlin - Rydułtowy – Rybnik w kwocie 100.000 zł  

§ 13. Dotacje, o których mowa w § 9 -12 zawarto w załączniku Nr 7.  

§  14 .  Ustala się  plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 15. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 16. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 uofp. zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§  18 .  1. Dokonać  spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 509.000 zł w tym: 

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.  

§ 19.  Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pożyczkę  na II etap w ramach programu ograniczania niskiej emisji (finansowanie planowanego deficytu

budżetowego) w kwocie 729 000 zł.  

§ 20. Wyemitować obligacje (finansowanie planowanego deficytu budżetowego) w kwocie 7.200.000 zł.  

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą  spowodować  rezygnacji z zadania inwestycyjnego

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.  

§ 22. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) dochody bieżące w wysokości 33 749 206,00 zł z czego: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości

270 000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 3 976 650,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 35 604 373,00 zł z czego: 

- wydatki na realizację  zadań  z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę

259 500,00 zł 

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 10 500,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 237 720,00 zł

- pożyczki 729 000,00 zł

- część wolnych środków 187 237,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 7 200 000,00 zł

1) wielkość dotacji 3 092 258,00 zł

2) wielkość wydatków 3 092 258,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 40 900,00 zł

1) wielkość dotacji 172.020 zł

2) wielkość wydatków 172.020 zł

1) wielkość przychodów 4 678 254 zł

2) wielkość kosztów 4 678 254 zł

- renowacja i konserwacja terenów zieleni 555 083,00 zł

- prowadzenie akcji zimowej 339 876,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg 295 658,00 zł

- utrzymanie szaletów miejskich 13 383,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł

- utrzymanie lokali socjalnych 95 000,00 zł

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na

lokale socjalne 46 000,00 zł 

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w kwocie 1.177.707 zł

- Biblioteki Miejskiej w Radlinie w kwocie 300.000 zł

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką”  oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach w kwocie 15.000 zł 

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 13.000 zł

- dział 851 „Ochrona zdrowia” 7.000 zł

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 370.000 zł

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/ 1.412,00 zł

2) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/ 1.100.000,00 zł

3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/ 38.000,00 zł.

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu 317.600 zł

2) Pożyczka w ramach programu ograniczania niskiej emisji 191.400 zł

1) dokonywania przeniesień  w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego

działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej

wysokości 500.000 zł  na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu

w roku budżetowym, 

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 31.843 zł,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań  jednorazowo do kwoty 2.500.000 z ł  w tym w zakresie

podejmowania inwestycji i remontów, 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień  do

dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień  planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów,

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

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

8) do zaciągania zobowiązań na: 

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości  dz iałania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym; 

b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne”.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 
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UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/315/09  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi

zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art.

221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 85, art. 93, art. 120, art. 121

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr

157, poz.1241) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 37 725 856,00 zł w tym: 

§  2 .  1. Ustala się  planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę

45 842 093,00 zł w tym: 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł  

§   4 .  Ustala się  rezerwę  celową  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 5 000,00 zł  

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 116 237,00 zł będą: 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§   6 .  Ustala się  plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.  

§  7 .  Ustala się  plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem

Nr 4 i tak: 

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i tak: 

§   9 .  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6. i tak: 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie w kwocie 1 400 000 zł w tym: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych.  

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w kwocie 1.492.707 zł w tym dla: 

§ 11. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 415 000 zł w tym: 

§   1 2 .  2. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

(porozumienie z miastem Wodzisła w  Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka

II) /dz. 900/ w kwocie 352.000 zł 

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin w kwocie 1 139 412,00 zł na rzecz: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych /dz. 754/

w kwocie 10.000 zł  

4. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na pomoc finansową  na inwestycję  Miastu Rybnik /dz. 600/ pod

nazwą: 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast

Radlin - Rydułtowy – Rybnik w kwocie 100.000 zł  

§ 13. Dotacje, o których mowa w § 9 -12 zawarto w załączniku Nr 7.  

§  14 .  Ustala się  plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 15. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 16. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 uofp. zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§  18 .  1. Dokonać  spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 509.000 zł w tym: 

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.  

§ 19.  Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pożyczkę  na II etap w ramach programu ograniczania niskiej emisji (finansowanie planowanego deficytu

budżetowego) w kwocie 729 000 zł.  

§ 20. Wyemitować obligacje (finansowanie planowanego deficytu budżetowego) w kwocie 7.200.000 zł.  

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą  spowodować  rezygnacji z zadania inwestycyjnego

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.  

§ 22. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) dochody bieżące w wysokości 33 749 206,00 zł z czego: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości

270 000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 3 976 650,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 35 604 373,00 zł z czego: 

- wydatki na realizację  zadań  z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę

259 500,00 zł 

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 10 500,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 237 720,00 zł

- pożyczki 729 000,00 zł

- część wolnych środków 187 237,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 7 200 000,00 zł

1) wielkość dotacji 3 092 258,00 zł

2) wielkość wydatków 3 092 258,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 40 900,00 zł

1) wielkość dotacji 172.020 zł

2) wielkość wydatków 172.020 zł

1) wielkość przychodów 4 678 254 zł

2) wielkość kosztów 4 678 254 zł

- renowacja i konserwacja terenów zieleni 555 083,00 zł

- prowadzenie akcji zimowej 339 876,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg 295 658,00 zł

- utrzymanie szaletów miejskich 13 383,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł

- utrzymanie lokali socjalnych 95 000,00 zł

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na

lokale socjalne 46 000,00 zł 

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w kwocie 1.177.707 zł

- Biblioteki Miejskiej w Radlinie w kwocie 300.000 zł

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką”  oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach w kwocie 15.000 zł 

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 13.000 zł

- dział 851 „Ochrona zdrowia” 7.000 zł

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 370.000 zł

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/ 1.412,00 zł

2) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/ 1.100.000,00 zł

3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/ 38.000,00 zł.

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu 317.600 zł

2) Pożyczka w ramach programu ograniczania niskiej emisji 191.400 zł

1) dokonywania przeniesień  w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego

działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej

wysokości 500.000 zł  na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu

w roku budżetowym, 

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 31.843 zł,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań  jednorazowo do kwoty 2.500.000 z ł  w tym w zakresie

podejmowania inwestycji i remontów, 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień  do

dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień  planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów,

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

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

8) do zaciągania zobowiązań na: 

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości  dz iałania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym; 

b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne”.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 
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UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/315/09  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi

zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art.

221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 85, art. 93, art. 120, art. 121

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr

157, poz.1241) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 37 725 856,00 zł w tym: 

§  2 .  1. Ustala się  planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę

45 842 093,00 zł w tym: 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł  

§   4 .  Ustala się  rezerwę  celową  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 5 000,00 zł  

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 116 237,00 zł będą: 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§   6 .  Ustala się  plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.  

§  7 .  Ustala się  plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem

Nr 4 i tak: 

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i tak: 

§   9 .  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6. i tak: 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie w kwocie 1 400 000 zł w tym: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych.  

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w kwocie 1.492.707 zł w tym dla: 

§ 11. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 415 000 zł w tym: 

§   1 2 .  2. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

(porozumienie z miastem Wodzisła w  Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka

II) /dz. 900/ w kwocie 352.000 zł 

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin w kwocie 1 139 412,00 zł na rzecz: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych /dz. 754/

w kwocie 10.000 zł  

4. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na pomoc finansową  na inwestycję  Miastu Rybnik /dz. 600/ pod

nazwą: 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast

Radlin - Rydułtowy – Rybnik w kwocie 100.000 zł  

§ 13. Dotacje, o których mowa w § 9 -12 zawarto w załączniku Nr 7.  

§  14 .  Ustala się  plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 15. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 16. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 uofp. zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§  18 .  1. Dokonać  spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 509.000 zł w tym: 

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.  

§ 19.  Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pożyczkę  na II etap w ramach programu ograniczania niskiej emisji (finansowanie planowanego deficytu

budżetowego) w kwocie 729 000 zł.  

§ 20. Wyemitować obligacje (finansowanie planowanego deficytu budżetowego) w kwocie 7.200.000 zł.  

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą  spowodować  rezygnacji z zadania inwestycyjnego

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.  

§ 22. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) dochody bieżące w wysokości 33 749 206,00 zł z czego: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości

270 000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 3 976 650,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 35 604 373,00 zł z czego: 

- wydatki na realizację  zadań  z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę

259 500,00 zł 

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 10 500,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 237 720,00 zł

- pożyczki 729 000,00 zł

- część wolnych środków 187 237,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 7 200 000,00 zł

1) wielkość dotacji 3 092 258,00 zł

2) wielkość wydatków 3 092 258,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 40 900,00 zł

1) wielkość dotacji 172.020 zł

2) wielkość wydatków 172.020 zł

1) wielkość przychodów 4 678 254 zł

2) wielkość kosztów 4 678 254 zł

- renowacja i konserwacja terenów zieleni 555 083,00 zł

- prowadzenie akcji zimowej 339 876,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg 295 658,00 zł

- utrzymanie szaletów miejskich 13 383,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł

- utrzymanie lokali socjalnych 95 000,00 zł

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na

lokale socjalne 46 000,00 zł 

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w kwocie 1.177.707 zł

- Biblioteki Miejskiej w Radlinie w kwocie 300.000 zł

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką”  oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach w kwocie 15.000 zł 

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 13.000 zł

- dział 851 „Ochrona zdrowia” 7.000 zł

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 370.000 zł

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/ 1.412,00 zł

2) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/ 1.100.000,00 zł

3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/ 38.000,00 zł.

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu 317.600 zł

2) Pożyczka w ramach programu ograniczania niskiej emisji 191.400 zł

1) dokonywania przeniesień  w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego

działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej

wysokości 500.000 zł  na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu

w roku budżetowym, 

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 31.843 zł,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań  jednorazowo do kwoty 2.500.000 z ł  w tym w zakresie

podejmowania inwestycji i remontów, 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień  do

dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień  planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów,

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

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

8) do zaciągania zobowiązań na: 

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości  dz iałania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym; 

b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne”.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 
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UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/315/09  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi

zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art.

221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 85, art. 93, art. 120, art. 121

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr

157, poz.1241) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 37 725 856,00 zł w tym: 

§  2 .  1. Ustala się  planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę

45 842 093,00 zł w tym: 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł  

§   4 .  Ustala się  rezerwę  celową  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 5 000,00 zł  

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 116 237,00 zł będą: 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§   6 .  Ustala się  plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.  

§  7 .  Ustala się  plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem

Nr 4 i tak: 

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i tak: 

§   9 .  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6. i tak: 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie w kwocie 1 400 000 zł w tym: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych.  

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w kwocie 1.492.707 zł w tym dla: 

§ 11. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 415 000 zł w tym: 

§   1 2 .  2. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

(porozumienie z miastem Wodzisła w  Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka

II) /dz. 900/ w kwocie 352.000 zł 

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin w kwocie 1 139 412,00 zł na rzecz: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych /dz. 754/

w kwocie 10.000 zł  

4. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na pomoc finansową  na inwestycję  Miastu Rybnik /dz. 600/ pod

nazwą: 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast

Radlin - Rydułtowy – Rybnik w kwocie 100.000 zł  

§ 13. Dotacje, o których mowa w § 9 -12 zawarto w załączniku Nr 7.  

§  14 .  Ustala się  plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 15. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 16. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 uofp. zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§  18 .  1. Dokonać  spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 509.000 zł w tym: 

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.  

§ 19.  Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pożyczkę  na II etap w ramach programu ograniczania niskiej emisji (finansowanie planowanego deficytu

budżetowego) w kwocie 729 000 zł.  

§ 20. Wyemitować obligacje (finansowanie planowanego deficytu budżetowego) w kwocie 7.200.000 zł.  

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą  spowodować  rezygnacji z zadania inwestycyjnego

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.  

§ 22. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) dochody bieżące w wysokości 33 749 206,00 zł z czego: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości

270 000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 3 976 650,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 35 604 373,00 zł z czego: 

- wydatki na realizację  zadań  z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę

259 500,00 zł 

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 10 500,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 237 720,00 zł

- pożyczki 729 000,00 zł

- część wolnych środków 187 237,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 7 200 000,00 zł

1) wielkość dotacji 3 092 258,00 zł

2) wielkość wydatków 3 092 258,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 40 900,00 zł

1) wielkość dotacji 172.020 zł

2) wielkość wydatków 172.020 zł

1) wielkość przychodów 4 678 254 zł

2) wielkość kosztów 4 678 254 zł

- renowacja i konserwacja terenów zieleni 555 083,00 zł

- prowadzenie akcji zimowej 339 876,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg 295 658,00 zł

- utrzymanie szaletów miejskich 13 383,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł

- utrzymanie lokali socjalnych 95 000,00 zł

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na

lokale socjalne 46 000,00 zł 

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w kwocie 1.177.707 zł

- Biblioteki Miejskiej w Radlinie w kwocie 300.000 zł

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką”  oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach w kwocie 15.000 zł 

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 13.000 zł

- dział 851 „Ochrona zdrowia” 7.000 zł

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 370.000 zł

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/ 1.412,00 zł

2) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/ 1.100.000,00 zł

3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/ 38.000,00 zł.

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu 317.600 zł

2) Pożyczka w ramach programu ograniczania niskiej emisji 191.400 zł

1) dokonywania przeniesień  w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego

działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej

wysokości 500.000 zł  na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu

w roku budżetowym, 

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 31.843 zł,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań  jednorazowo do kwoty 2.500.000 z ł  w tym w zakresie

podejmowania inwestycji i remontów, 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień  do

dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień  planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów,

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

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

8) do zaciągania zobowiązań na: 

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości  dz iałania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym; 

b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne”.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 
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UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/315/09  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi

zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art.

221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 85, art. 93, art. 120, art. 121

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr

157, poz.1241) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 37 725 856,00 zł w tym: 

§  2 .  1. Ustala się  planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę

45 842 093,00 zł w tym: 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł  

§   4 .  Ustala się  rezerwę  celową  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 5 000,00 zł  

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 116 237,00 zł będą: 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§   6 .  Ustala się  plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.  

§  7 .  Ustala się  plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem

Nr 4 i tak: 

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i tak: 

§   9 .  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6. i tak: 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie w kwocie 1 400 000 zł w tym: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych.  

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w kwocie 1.492.707 zł w tym dla: 

§ 11. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 415 000 zł w tym: 

§   1 2 .  2. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

(porozumienie z miastem Wodzisła w  Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka

II) /dz. 900/ w kwocie 352.000 zł 

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin w kwocie 1 139 412,00 zł na rzecz: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych /dz. 754/

w kwocie 10.000 zł  

4. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na pomoc finansową  na inwestycję  Miastu Rybnik /dz. 600/ pod

nazwą: 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast

Radlin - Rydułtowy – Rybnik w kwocie 100.000 zł  

§ 13. Dotacje, o których mowa w § 9 -12 zawarto w załączniku Nr 7.  

§  14 .  Ustala się  plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 15. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 16. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 uofp. zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§  18 .  1. Dokonać  spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 509.000 zł w tym: 

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.  

§ 19.  Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pożyczkę  na II etap w ramach programu ograniczania niskiej emisji (finansowanie planowanego deficytu

budżetowego) w kwocie 729 000 zł.  

§ 20. Wyemitować obligacje (finansowanie planowanego deficytu budżetowego) w kwocie 7.200.000 zł.  

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą  spowodować  rezygnacji z zadania inwestycyjnego

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.  

§ 22. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) dochody bieżące w wysokości 33 749 206,00 zł z czego: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości

270 000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 3 976 650,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 35 604 373,00 zł z czego: 

- wydatki na realizację  zadań  z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę

259 500,00 zł 

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 10 500,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 237 720,00 zł

- pożyczki 729 000,00 zł

- część wolnych środków 187 237,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 7 200 000,00 zł

1) wielkość dotacji 3 092 258,00 zł

2) wielkość wydatków 3 092 258,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 40 900,00 zł

1) wielkość dotacji 172.020 zł

2) wielkość wydatków 172.020 zł

1) wielkość przychodów 4 678 254 zł

2) wielkość kosztów 4 678 254 zł

- renowacja i konserwacja terenów zieleni 555 083,00 zł

- prowadzenie akcji zimowej 339 876,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg 295 658,00 zł

- utrzymanie szaletów miejskich 13 383,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł

- utrzymanie lokali socjalnych 95 000,00 zł

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na

lokale socjalne 46 000,00 zł 

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w kwocie 1.177.707 zł

- Biblioteki Miejskiej w Radlinie w kwocie 300.000 zł

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką”  oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach w kwocie 15.000 zł 

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 13.000 zł

- dział 851 „Ochrona zdrowia” 7.000 zł

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 370.000 zł

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/ 1.412,00 zł

2) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/ 1.100.000,00 zł

3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/ 38.000,00 zł.

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu 317.600 zł

2) Pożyczka w ramach programu ograniczania niskiej emisji 191.400 zł

1) dokonywania przeniesień  w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego

działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej

wysokości 500.000 zł  na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu

w roku budżetowym, 

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 31.843 zł,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań  jednorazowo do kwoty 2.500.000 z ł  w tym w zakresie

podejmowania inwestycji i remontów, 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień  do

dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień  planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów,

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

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

8) do zaciągania zobowiązań na: 

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości  dz iałania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym; 

b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne”.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 
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UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/315/09  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi

zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art.

221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 85, art. 93, art. 120, art. 121

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr

157, poz.1241) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 37 725 856,00 zł w tym: 

§  2 .  1. Ustala się  planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę

45 842 093,00 zł w tym: 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł  

§   4 .  Ustala się  rezerwę  celową  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 5 000,00 zł  

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 116 237,00 zł będą: 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§   6 .  Ustala się  plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.  

§  7 .  Ustala się  plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem

Nr 4 i tak: 

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i tak: 

§   9 .  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6. i tak: 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie w kwocie 1 400 000 zł w tym: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych.  

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w kwocie 1.492.707 zł w tym dla: 

§ 11. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 415 000 zł w tym: 

§   1 2 .  2. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

(porozumienie z miastem Wodzisła w  Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka

II) /dz. 900/ w kwocie 352.000 zł 

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin w kwocie 1 139 412,00 zł na rzecz: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych /dz. 754/

w kwocie 10.000 zł  

4. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na pomoc finansową  na inwestycję  Miastu Rybnik /dz. 600/ pod

nazwą: 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast

Radlin - Rydułtowy – Rybnik w kwocie 100.000 zł  

§ 13. Dotacje, o których mowa w § 9 -12 zawarto w załączniku Nr 7.  

§  14 .  Ustala się  plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 15. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 16. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 uofp. zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§  18 .  1. Dokonać  spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 509.000 zł w tym: 

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.  

§ 19.  Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pożyczkę  na II etap w ramach programu ograniczania niskiej emisji (finansowanie planowanego deficytu

budżetowego) w kwocie 729 000 zł.  

§ 20. Wyemitować obligacje (finansowanie planowanego deficytu budżetowego) w kwocie 7.200.000 zł.  

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą  spowodować  rezygnacji z zadania inwestycyjnego

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.  

§ 22. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) dochody bieżące w wysokości 33 749 206,00 zł z czego: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości

270 000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 3 976 650,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 35 604 373,00 zł z czego: 

- wydatki na realizację  zadań  z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę

259 500,00 zł 

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 10 500,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 237 720,00 zł

- pożyczki 729 000,00 zł

- część wolnych środków 187 237,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 7 200 000,00 zł

1) wielkość dotacji 3 092 258,00 zł

2) wielkość wydatków 3 092 258,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 40 900,00 zł

1) wielkość dotacji 172.020 zł

2) wielkość wydatków 172.020 zł

1) wielkość przychodów 4 678 254 zł

2) wielkość kosztów 4 678 254 zł

- renowacja i konserwacja terenów zieleni 555 083,00 zł

- prowadzenie akcji zimowej 339 876,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg 295 658,00 zł

- utrzymanie szaletów miejskich 13 383,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł

- utrzymanie lokali socjalnych 95 000,00 zł

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na

lokale socjalne 46 000,00 zł 

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w kwocie 1.177.707 zł

- Biblioteki Miejskiej w Radlinie w kwocie 300.000 zł

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką”  oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach w kwocie 15.000 zł 

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 13.000 zł

- dział 851 „Ochrona zdrowia” 7.000 zł

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 370.000 zł

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/ 1.412,00 zł

2) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/ 1.100.000,00 zł

3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/ 38.000,00 zł.

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu 317.600 zł

2) Pożyczka w ramach programu ograniczania niskiej emisji 191.400 zł

1) dokonywania przeniesień  w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego

działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej

wysokości 500.000 zł  na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu

w roku budżetowym, 

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 31.843 zł,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań  jednorazowo do kwoty 2.500.000 z ł  w tym w zakresie

podejmowania inwestycji i remontów, 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień  do

dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień  planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów,

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

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

8) do zaciągania zobowiązań na: 

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości  dz iałania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym; 

b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne”.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 
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UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/315/09  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi

zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art.

221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 85, art. 93, art. 120, art. 121

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr

157, poz.1241) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 37 725 856,00 zł w tym: 

§  2 .  1. Ustala się  planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę

45 842 093,00 zł w tym: 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł  

§   4 .  Ustala się  rezerwę  celową  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 5 000,00 zł  

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 116 237,00 zł będą: 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§   6 .  Ustala się  plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.  

§  7 .  Ustala się  plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem

Nr 4 i tak: 

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i tak: 

§   9 .  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6. i tak: 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie w kwocie 1 400 000 zł w tym: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych.  

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w kwocie 1.492.707 zł w tym dla: 

§ 11. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 415 000 zł w tym: 

§   1 2 .  2. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

(porozumienie z miastem Wodzisła w  Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka

II) /dz. 900/ w kwocie 352.000 zł 

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin w kwocie 1 139 412,00 zł na rzecz: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych /dz. 754/

w kwocie 10.000 zł  

4. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na pomoc finansową  na inwestycję  Miastu Rybnik /dz. 600/ pod

nazwą: 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast

Radlin - Rydułtowy – Rybnik w kwocie 100.000 zł  

§ 13. Dotacje, o których mowa w § 9 -12 zawarto w załączniku Nr 7.  

§  14 .  Ustala się  plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 15. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 16. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 uofp. zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§  18 .  1. Dokonać  spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 509.000 zł w tym: 

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.  

§ 19.  Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pożyczkę  na II etap w ramach programu ograniczania niskiej emisji (finansowanie planowanego deficytu

budżetowego) w kwocie 729 000 zł.  

§ 20. Wyemitować obligacje (finansowanie planowanego deficytu budżetowego) w kwocie 7.200.000 zł.  

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą  spowodować  rezygnacji z zadania inwestycyjnego

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.  

§ 22. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) dochody bieżące w wysokości 33 749 206,00 zł z czego: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości

270 000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 3 976 650,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 35 604 373,00 zł z czego: 

- wydatki na realizację  zadań  z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę

259 500,00 zł 

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 10 500,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 237 720,00 zł

- pożyczki 729 000,00 zł

- część wolnych środków 187 237,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 7 200 000,00 zł

1) wielkość dotacji 3 092 258,00 zł

2) wielkość wydatków 3 092 258,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 40 900,00 zł

1) wielkość dotacji 172.020 zł

2) wielkość wydatków 172.020 zł

1) wielkość przychodów 4 678 254 zł

2) wielkość kosztów 4 678 254 zł

- renowacja i konserwacja terenów zieleni 555 083,00 zł

- prowadzenie akcji zimowej 339 876,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg 295 658,00 zł

- utrzymanie szaletów miejskich 13 383,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł

- utrzymanie lokali socjalnych 95 000,00 zł

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na

lokale socjalne 46 000,00 zł 

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w kwocie 1.177.707 zł

- Biblioteki Miejskiej w Radlinie w kwocie 300.000 zł

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką”  oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach w kwocie 15.000 zł 

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 13.000 zł

- dział 851 „Ochrona zdrowia” 7.000 zł

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 370.000 zł

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/ 1.412,00 zł

2) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/ 1.100.000,00 zł

3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/ 38.000,00 zł.

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu 317.600 zł

2) Pożyczka w ramach programu ograniczania niskiej emisji 191.400 zł

1) dokonywania przeniesień  w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego

działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej

wysokości 500.000 zł  na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu

w roku budżetowym, 

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 31.843 zł,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań  jednorazowo do kwoty 2.500.000 z ł  w tym w zakresie

podejmowania inwestycji i remontów, 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień  do

dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień  planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów,

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

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

8) do zaciągania zobowiązań na: 

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości  dz iałania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym; 

b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne”.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 
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UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/315/09  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi

zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art.

221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 85, art. 93, art. 120, art. 121

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr

157, poz.1241) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 37 725 856,00 zł w tym: 

§  2 .  1. Ustala się  planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę

45 842 093,00 zł w tym: 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł  

§   4 .  Ustala się  rezerwę  celową  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 5 000,00 zł  

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 116 237,00 zł będą: 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§   6 .  Ustala się  plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.  

§  7 .  Ustala się  plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem

Nr 4 i tak: 

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i tak: 

§   9 .  1. Ustala się  plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6. i tak: 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie w kwocie 1 400 000 zł w tym: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych.  

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w kwocie 1.492.707 zł w tym dla: 

§ 11. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 415 000 zł w tym: 

§   1 2 .  2. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

(porozumienie z miastem Wodzisła w  Śl. dotyczące zadania pn. Oczyszczalnia ścieków Karkoszka

II) /dz. 900/ w kwocie 352.000 zł 

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin w kwocie 1 139 412,00 zł na rzecz: 

3. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych /dz. 754/

w kwocie 10.000 zł  

4. Ustala się  kwotę  dotacji celowej na pomoc finansową  na inwestycję  Miastu Rybnik /dz. 600/ pod

nazwą: 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast

Radlin - Rydułtowy – Rybnik w kwocie 100.000 zł  

§ 13. Dotacje, o których mowa w § 9 -12 zawarto w załączniku Nr 7.  

§  14 .  Ustala się  plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 15. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 16. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych (art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 uofp. zgodnie z załącznikiem Nr 11.  

§  18 .  1. Dokonać  spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach w kwocie 509.000 zł w tym: 

pokrywając spłatę z dochodów bieżących.  

§ 19.  Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pożyczkę  na II etap w ramach programu ograniczania niskiej emisji (finansowanie planowanego deficytu

budżetowego) w kwocie 729 000 zł.  

§ 20. Wyemitować obligacje (finansowanie planowanego deficytu budżetowego) w kwocie 7.200.000 zł.  

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą  spowodować  rezygnacji z zadania inwestycyjnego

oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.  

§ 22. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) dochody bieżące w wysokości 33 749 206,00 zł z czego: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości

270 000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 3 976 650,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 35 604 373,00 zł z czego: 

- wydatki na realizację  zadań  z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę

259 500,00 zł 

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 10 500,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 237 720,00 zł

- pożyczki 729 000,00 zł

- część wolnych środków 187 237,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 7 200 000,00 zł

1) wielkość dotacji 3 092 258,00 zł

2) wielkość wydatków 3 092 258,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 40 900,00 zł

1) wielkość dotacji 172.020 zł

2) wielkość wydatków 172.020 zł

1) wielkość przychodów 4 678 254 zł

2) wielkość kosztów 4 678 254 zł

- renowacja i konserwacja terenów zieleni 555 083,00 zł

- prowadzenie akcji zimowej 339 876,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg 295 658,00 zł

- utrzymanie szaletów miejskich 13 383,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł

- utrzymanie lokali socjalnych 95 000,00 zł

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na

lokale socjalne 46 000,00 zł 

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w kwocie 1.177.707 zł

- Biblioteki Miejskiej w Radlinie w kwocie 300.000 zł

2) Prywatnych przedszkoli „Pod nutką”  oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach w kwocie 15.000 zł 

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 13.000 zł

- dział 851 „Ochrona zdrowia” 7.000 zł

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 370.000 zł

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/ 1.412,00 zł

2) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju /dz.600/ 1.100.000,00 zł

3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/ 38.000,00 zł.

1) Pożyczka na modernizację Domu Sportu 317.600 zł

2) Pożyczka w ramach programu ograniczania niskiej emisji 191.400 zł

1) dokonywania przeniesień  w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego

działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej

wysokości 500.000 zł  na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu

w roku budżetowym, 

3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna wysokość nie przekroczy 31.843 zł,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań  jednorazowo do kwoty 2.500.000 z ł  w tym w zakresie

podejmowania inwestycji i remontów, 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień  do

dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 

7) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień  planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów,

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

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

8) do zaciągania zobowiązań na: 

a) finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości  dz iałania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym; 

b) finansowanie wydatków na „wieloletnie programy inwestycyjne”.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 
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