
UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLV/857/10
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Załącznik Nr 1 - dotacje po autopoprawkach 
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Załącznik Nr 3a - Zakłady budżetowe kwoty dotacji po autopoprawkach 
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Załącznik Nr 4 - WPI 2010 - 2012 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr XLV/857/10
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Załącznik Nr 5 - projekty realizowane ze środków UE 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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Zalacznik5.pdf
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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UCHWAŁA NR XLV/857/10  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 

5, art.56 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, 

art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 

398.045.978 zł, w tym: 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 

435.488.154 zł, w tym: 

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych 

dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi: 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 

41.634.296 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120

zł;

zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 

41.566.645 zł 

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie 

z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów 

w wysokości 4.282.036 zł 

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku 

budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody 

budżetu Miasta. 

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla 

Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4. 

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej 

jednostki. 

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.989.100 zł, zgodnie 

z tabelą Nr 5. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5. 

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 

zgodnie z tabelą nr 6 

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - 

jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały. 

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie 

z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, 

w tym: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie 

inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków: 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;

2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;

jak w tabeli nr 1. 

1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;

2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;

jak w tabeli nr 2. 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 

zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł; 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających 

do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł; 

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;

jak w tabeli nr 2 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711zł; w tym na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 

łącznej kwocie 41.108.381 zł; 

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2. 

a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł

b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000

zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;

2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i

2; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2. 

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł 

zgodnie z tabelą Nr 7.

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł 

zgodnie z tabelą Nr 8.

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9. 

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 

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

i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. 

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

ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011. 

3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu miasta 
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