
UCHWAŁA NR XXXVII/326/09  

RADY MIASTA W MYSZKOWIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta na 2010 rok 

 

Na podstawie art.211, art.212, art. 239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. 

zm.) - Rada Miasta u c h w a l a co następuje : 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 73.780.870 zł, w tym : 1) dochody bieżące 

63.686.028 zł 2) dochody majątkowe 10.094.842 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 88.530.519 zł jak w załączniku nr 2. 2. 

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60.555.434 zł, w tym: 1/ Wydatki bieżące 

jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 41.420.627 zł, w tym na : a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

27.616.396 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.804.231 zł; 2/ wydatki 

na dotacje na zadania bieżące – 5.897.397 zł, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.937.410 zł, 4/ 

wydatki na obsługę długu publicznego 300.000 zł; - jak w załączniku nr 2.1. 3. Wydatki budżetu obejmują plan 

wydatków majątkowych na łączna kwotę 27.975.085 zł, - jak w załączniku nr 2.2 , w tym : 1) wydatki na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne w kwocie 27.475.085 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy 

zagranicznej w łącznej kwocie 13.285.470 zł, w tym : a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 

13.285.470 zł, 2) dotacje celowe dla ZOZ w kwocie 500.000 zł.  

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.749.649 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) zaciąganych pożyczek 3.869.649 zł, 2) zaciąganych kredytów

w kwocie 10.880.000 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.246.119 zł, i rozchody budżetu 

w łącznej kwocie 1.496.470 – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu : 1) kredytów 

zaciągniętych w roku 2010 – 10.880.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 3, 2) 

pożyczek zaciąganych w roku 2010 - 3.869.649 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 

3. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.  

§ 4. Tworzy się : 1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000zł, 2. rezerwę celową na zadania z zakresu 

zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują : 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z załącznikiem nr 4, 2) 

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 6, 4) 

dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7, 5) dochody budżetu państwa związane z realizacją

zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku nr 9.  

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków : 1) na wieloletnie programy inwestycyjne - jak załącznik nr 10; 2) na 

wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących 

z zagranicy – jak załącznik nr 11. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją wieloletnich programów , w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak 

w załączniku nr 10 i załączniku nr 11  

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak załącznik nr

12.  

§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak w załączniku nr 

13.  

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych jak w załączniku nr 14. 2. Z budżetu 

udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 4.350.200 zł, w tym : 1) dotacje przedmiotowe na 

dopłaty do : - utrzymania dziecka w kwocie 4.350.200 zł, 3. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych 

z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do 

budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu .  

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu 

w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 2. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do 

dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań 

statutowych jednostki budżetowej.  

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do : 1) zaciągania w roku 

2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , z których zadłużenie w trakcie roku nie 

może przekroczyć limitu 2.000.000 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków 

budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Myszków i termin 

zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 5.500.000 zł. 2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość 

umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny z których 

łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza Miasta Myszkowa nie przekroczy kwoty z ust. 

1.  

§ 14. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy: a) uzyskane zwroty wydatków

dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku, b) uzyskane zwroty 

wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  
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Wydatki na obsługę długu publicznego w 2010 roku 
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WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2010 ROKU 
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Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. 
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Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań 

ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym 

programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku 
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Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami w 2010 r 
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Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych realizowanych w ramach dotacji celowych 

otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 

roku 
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Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku 
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Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 

w 2010 roku 
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Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 
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LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012 
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Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 

(majątkowe) 
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Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok 
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Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku 
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Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok 

ID: FQJIL-SILMO-WCEEL-GDVBU-EODRC. Podpisany. Strona 1 / 6



UCHWAŁA NR XXXVII/326/09  

RADY MIASTA W MYSZKOWIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta na 2010 rok 

 

Na podstawie art.211, art.212, art. 239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. 

zm.) - Rada Miasta u c h w a l a co następuje : 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 73.780.870 zł, w tym : 1) dochody bieżące 

63.686.028 zł 2) dochody majątkowe 10.094.842 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 88.530.519 zł jak w załączniku nr 2. 2. 

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60.555.434 zł, w tym: 1/ Wydatki bieżące 

jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 41.420.627 zł, w tym na : a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

27.616.396 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.804.231 zł; 2/ wydatki 

na dotacje na zadania bieżące – 5.897.397 zł, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.937.410 zł, 4/ 

wydatki na obsługę długu publicznego 300.000 zł; - jak w załączniku nr 2.1. 3. Wydatki budżetu obejmują plan 

wydatków majątkowych na łączna kwotę 27.975.085 zł, - jak w załączniku nr 2.2 , w tym : 1) wydatki na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne w kwocie 27.475.085 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy 

zagranicznej w łącznej kwocie 13.285.470 zł, w tym : a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 

13.285.470 zł, 2) dotacje celowe dla ZOZ w kwocie 500.000 zł.  

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.749.649 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) zaciąganych pożyczek 3.869.649 zł, 2) zaciąganych kredytów

w kwocie 10.880.000 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.246.119 zł, i rozchody budżetu 

w łącznej kwocie 1.496.470 – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu : 1) kredytów 

zaciągniętych w roku 2010 – 10.880.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 3, 2) 

pożyczek zaciąganych w roku 2010 - 3.869.649 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 

3. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.  

§ 4. Tworzy się : 1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000zł, 2. rezerwę celową na zadania z zakresu 

zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują : 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z załącznikiem nr 4, 2) 

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 6, 4) 

dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7, 5) dochody budżetu państwa związane z realizacją

zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku nr 9.  

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków : 1) na wieloletnie programy inwestycyjne - jak załącznik nr 10; 2) na 

wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących 

z zagranicy – jak załącznik nr 11. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją wieloletnich programów , w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak 

w załączniku nr 10 i załączniku nr 11  

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak załącznik nr

12.  

§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak w załączniku nr 

13.  

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych jak w załączniku nr 14. 2. Z budżetu 

udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 4.350.200 zł, w tym : 1) dotacje przedmiotowe na 

dopłaty do : - utrzymania dziecka w kwocie 4.350.200 zł, 3. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych 

z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do 

budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu .  

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu 

w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 2. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do 

dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań 

statutowych jednostki budżetowej.  

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do : 1) zaciągania w roku 

2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , z których zadłużenie w trakcie roku nie 

może przekroczyć limitu 2.000.000 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków 

budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Myszków i termin 

zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 5.500.000 zł. 2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość 

umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny z których 

łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza Miasta Myszkowa nie przekroczy kwoty z ust. 

1.  

§ 14. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy: a) uzyskane zwroty wydatków

dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku, b) uzyskane zwroty 

wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  
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UCHWAŁA NR XXXVII/326/09  

RADY MIASTA W MYSZKOWIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta na 2010 rok 

 

Na podstawie art.211, art.212, art. 239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. 

zm.) - Rada Miasta u c h w a l a co następuje : 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 73.780.870 zł, w tym : 1) dochody bieżące 

63.686.028 zł 2) dochody majątkowe 10.094.842 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 88.530.519 zł jak w załączniku nr 2. 2. 

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60.555.434 zł, w tym: 1/ Wydatki bieżące 

jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 41.420.627 zł, w tym na : a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

27.616.396 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.804.231 zł; 2/ wydatki 

na dotacje na zadania bieżące – 5.897.397 zł, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.937.410 zł, 4/ 

wydatki na obsługę długu publicznego 300.000 zł; - jak w załączniku nr 2.1. 3. Wydatki budżetu obejmują plan 

wydatków majątkowych na łączna kwotę 27.975.085 zł, - jak w załączniku nr 2.2 , w tym : 1) wydatki na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne w kwocie 27.475.085 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy 

zagranicznej w łącznej kwocie 13.285.470 zł, w tym : a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 

13.285.470 zł, 2) dotacje celowe dla ZOZ w kwocie 500.000 zł.  

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.749.649 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) zaciąganych pożyczek 3.869.649 zł, 2) zaciąganych kredytów

w kwocie 10.880.000 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.246.119 zł, i rozchody budżetu 

w łącznej kwocie 1.496.470 – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu : 1) kredytów 

zaciągniętych w roku 2010 – 10.880.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 3, 2) 

pożyczek zaciąganych w roku 2010 - 3.869.649 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 

3. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.  

§ 4. Tworzy się : 1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000zł, 2. rezerwę celową na zadania z zakresu 

zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują : 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z załącznikiem nr 4, 2) 

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 6, 4) 

dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7, 5) dochody budżetu państwa związane z realizacją

zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku nr 9.  

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków : 1) na wieloletnie programy inwestycyjne - jak załącznik nr 10; 2) na 

wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących 

z zagranicy – jak załącznik nr 11. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją wieloletnich programów , w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak 

w załączniku nr 10 i załączniku nr 11  

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak załącznik nr

12.  

§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak w załączniku nr 

13.  

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych jak w załączniku nr 14. 2. Z budżetu 

udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 4.350.200 zł, w tym : 1) dotacje przedmiotowe na 

dopłaty do : - utrzymania dziecka w kwocie 4.350.200 zł, 3. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych 

z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do 

budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu .  

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu 

w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 2. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do 

dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań 

statutowych jednostki budżetowej.  

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do : 1) zaciągania w roku 

2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , z których zadłużenie w trakcie roku nie 

może przekroczyć limitu 2.000.000 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków 

budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Myszków i termin 

zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 5.500.000 zł. 2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość 

umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny z których 

łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza Miasta Myszkowa nie przekroczy kwoty z ust. 

1.  

§ 14. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy: a) uzyskane zwroty wydatków

dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku, b) uzyskane zwroty 

wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  
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UCHWAŁA NR XXXVII/326/09  

RADY MIASTA W MYSZKOWIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta na 2010 rok 

 

Na podstawie art.211, art.212, art. 239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. 

zm.) - Rada Miasta u c h w a l a co następuje : 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 73.780.870 zł, w tym : 1) dochody bieżące 

63.686.028 zł 2) dochody majątkowe 10.094.842 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 88.530.519 zł jak w załączniku nr 2. 2. 

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60.555.434 zł, w tym: 1/ Wydatki bieżące 

jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 41.420.627 zł, w tym na : a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

27.616.396 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.804.231 zł; 2/ wydatki 

na dotacje na zadania bieżące – 5.897.397 zł, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.937.410 zł, 4/ 

wydatki na obsługę długu publicznego 300.000 zł; - jak w załączniku nr 2.1. 3. Wydatki budżetu obejmują plan 

wydatków majątkowych na łączna kwotę 27.975.085 zł, - jak w załączniku nr 2.2 , w tym : 1) wydatki na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne w kwocie 27.475.085 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy 

zagranicznej w łącznej kwocie 13.285.470 zł, w tym : a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 

13.285.470 zł, 2) dotacje celowe dla ZOZ w kwocie 500.000 zł.  

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.749.649 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) zaciąganych pożyczek 3.869.649 zł, 2) zaciąganych kredytów

w kwocie 10.880.000 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.246.119 zł, i rozchody budżetu 

w łącznej kwocie 1.496.470 – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu : 1) kredytów 

zaciągniętych w roku 2010 – 10.880.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 3, 2) 

pożyczek zaciąganych w roku 2010 - 3.869.649 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 

3. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.  

§ 4. Tworzy się : 1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000zł, 2. rezerwę celową na zadania z zakresu 

zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują : 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z załącznikiem nr 4, 2) 

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 6, 4) 

dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7, 5) dochody budżetu państwa związane z realizacją

zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku nr 9.  

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków : 1) na wieloletnie programy inwestycyjne - jak załącznik nr 10; 2) na 

wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących 

z zagranicy – jak załącznik nr 11. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją wieloletnich programów , w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak 

w załączniku nr 10 i załączniku nr 11  

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak załącznik nr

12.  

§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak w załączniku nr 

13.  

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych jak w załączniku nr 14. 2. Z budżetu 

udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 4.350.200 zł, w tym : 1) dotacje przedmiotowe na 

dopłaty do : - utrzymania dziecka w kwocie 4.350.200 zł, 3. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych 

z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do 

budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu .  

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu 

w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 2. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do 

dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań 

statutowych jednostki budżetowej.  

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do : 1) zaciągania w roku 

2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , z których zadłużenie w trakcie roku nie 

może przekroczyć limitu 2.000.000 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków 

budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Myszków i termin 

zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 5.500.000 zł. 2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość 

umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny z których 

łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza Miasta Myszkowa nie przekroczy kwoty z ust. 

1.  

§ 14. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy: a) uzyskane zwroty wydatków

dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku, b) uzyskane zwroty 

wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  
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UCHWAŁA NR XXXVII/326/09  

RADY MIASTA W MYSZKOWIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta na 2010 rok 

 

Na podstawie art.211, art.212, art. 239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. 

zm.) - Rada Miasta u c h w a l a co następuje : 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 73.780.870 zł, w tym : 1) dochody bieżące 

63.686.028 zł 2) dochody majątkowe 10.094.842 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 88.530.519 zł jak w załączniku nr 2. 2. 

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60.555.434 zł, w tym: 1/ Wydatki bieżące 

jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 41.420.627 zł, w tym na : a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

27.616.396 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.804.231 zł; 2/ wydatki 

na dotacje na zadania bieżące – 5.897.397 zł, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.937.410 zł, 4/ 

wydatki na obsługę długu publicznego 300.000 zł; - jak w załączniku nr 2.1. 3. Wydatki budżetu obejmują plan 

wydatków majątkowych na łączna kwotę 27.975.085 zł, - jak w załączniku nr 2.2 , w tym : 1) wydatki na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne w kwocie 27.475.085 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy 

zagranicznej w łącznej kwocie 13.285.470 zł, w tym : a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 

13.285.470 zł, 2) dotacje celowe dla ZOZ w kwocie 500.000 zł.  

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.749.649 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) zaciąganych pożyczek 3.869.649 zł, 2) zaciąganych kredytów

w kwocie 10.880.000 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.246.119 zł, i rozchody budżetu 

w łącznej kwocie 1.496.470 – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu : 1) kredytów 

zaciągniętych w roku 2010 – 10.880.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 3, 2) 

pożyczek zaciąganych w roku 2010 - 3.869.649 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 

3. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.  

§ 4. Tworzy się : 1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000zł, 2. rezerwę celową na zadania z zakresu 

zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują : 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z załącznikiem nr 4, 2) 

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 6, 4) 

dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7, 5) dochody budżetu państwa związane z realizacją

zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku nr 9.  

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków : 1) na wieloletnie programy inwestycyjne - jak załącznik nr 10; 2) na 

wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących 

z zagranicy – jak załącznik nr 11. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją wieloletnich programów , w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak 

w załączniku nr 10 i załączniku nr 11  

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak załącznik nr

12.  

§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak w załączniku nr 

13.  

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych jak w załączniku nr 14. 2. Z budżetu 

udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 4.350.200 zł, w tym : 1) dotacje przedmiotowe na 

dopłaty do : - utrzymania dziecka w kwocie 4.350.200 zł, 3. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych 

z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do 

budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu .  

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu 

w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 2. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do 

dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań 

statutowych jednostki budżetowej.  

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do : 1) zaciągania w roku 

2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , z których zadłużenie w trakcie roku nie 

może przekroczyć limitu 2.000.000 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków 

budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Myszków i termin 

zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 5.500.000 zł. 2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość 

umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny z których 

łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza Miasta Myszkowa nie przekroczy kwoty z ust. 

1.  

§ 14. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy: a) uzyskane zwroty wydatków

dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku, b) uzyskane zwroty 

wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  
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UCHWAŁA NR XXXVII/326/09  

RADY MIASTA W MYSZKOWIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu miasta na 2010 rok 

 

Na podstawie art.211, art.212, art. 239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. 

zm.) - Rada Miasta u c h w a l a co następuje : 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 73.780.870 zł, w tym : 1) dochody bieżące 

63.686.028 zł 2) dochody majątkowe 10.094.842 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 88.530.519 zł jak w załączniku nr 2. 2. 

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60.555.434 zł, w tym: 1/ Wydatki bieżące 

jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 41.420.627 zł, w tym na : a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

27.616.396 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.804.231 zł; 2/ wydatki 

na dotacje na zadania bieżące – 5.897.397 zł, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.937.410 zł, 4/ 

wydatki na obsługę długu publicznego 300.000 zł; - jak w załączniku nr 2.1. 3. Wydatki budżetu obejmują plan 

wydatków majątkowych na łączna kwotę 27.975.085 zł, - jak w załączniku nr 2.2 , w tym : 1) wydatki na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne w kwocie 27.475.085 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy 

zagranicznej w łącznej kwocie 13.285.470 zł, w tym : a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 

13.285.470 zł, 2) dotacje celowe dla ZOZ w kwocie 500.000 zł.  

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.749.649 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) zaciąganych pożyczek 3.869.649 zł, 2) zaciąganych kredytów

w kwocie 10.880.000 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.246.119 zł, i rozchody budżetu 

w łącznej kwocie 1.496.470 – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu : 1) kredytów 

zaciągniętych w roku 2010 – 10.880.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 3, 2) 

pożyczek zaciąganych w roku 2010 - 3.869.649 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 

3. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.  

§ 4. Tworzy się : 1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000zł, 2. rezerwę celową na zadania z zakresu 

zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują : 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z załącznikiem nr 4, 2) 

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 6, 4) 

dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7, 5) dochody budżetu państwa związane z realizacją

zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku nr 9.  

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków : 1) na wieloletnie programy inwestycyjne - jak załącznik nr 10; 2) na 

wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących 

z zagranicy – jak załącznik nr 11. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją wieloletnich programów , w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak 

w załączniku nr 10 i załączniku nr 11  

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak załącznik nr

12.  

§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak w załączniku nr 

13.  

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych jak w załączniku nr 14. 2. Z budżetu 

udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 4.350.200 zł, w tym : 1) dotacje przedmiotowe na 

dopłaty do : - utrzymania dziecka w kwocie 4.350.200 zł, 3. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych 

z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do 

budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu .  

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu 

w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 2. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do 

dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań 

statutowych jednostki budżetowej.  

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do : 1) zaciągania w roku 

2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , z których zadłużenie w trakcie roku nie 

może przekroczyć limitu 2.000.000 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków 

budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Myszków i termin 

zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 5.500.000 zł. 2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość 

umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny z których 

łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza Miasta Myszkowa nie przekroczy kwoty z ust. 

1.  

§ 14. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy: a) uzyskane zwroty wydatków

dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku, b) uzyskane zwroty 

wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  
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