
UCHWAŁA Nr  LI/306/2009
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

                                         z dnia  30 grudnia 2009r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e,i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 
211,212,214,215,222, 235-237,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240/ oraz art. 166, 166a, 184 ust.1 pkt 10 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 
zm.)  w  związku  z  art.121  ust.  4-5  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  przepisy 
wprowadzające  ustawę  o  finansach  publicznych  /  Dz.  U.  Nr  157,  poz.  1241/  
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 117.741.037 zł, z tego
dochody bieżące w kwocie  111.641.037 zł
dochody majątkowe w kwocie 6.100.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości 7.608.960 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów 
lub  porozumień  z  innymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  wysokości 
507.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

3) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków   pochodzących  ze  źródeł  zagranicznych  niepodlegających  zwrotowi,  o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 5.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 147.784.931 zł, z tego
− wydatki bieżące ustala się w wysokości  97.282.411 zł, 
− wydatki majątkowe w wysokości 50.502.520 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 5
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na  realizację zadań z zakresu administracji  rządowej i  innych zadań 
zleconych ustawami w wysokości 7.608.960 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 6
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2) wydatki  na  realizację  zadań  wspólnych  realizowanych  w  drodze  umów  lub 
porozumień  z  innymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  wysokości 
507.250 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części 
związanej z realizacją zadań jst., w kwocie 5.000.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem  nr 8

§ 3

1. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 w 
wysokości 111.397.000 zł, w tym:
na rok 2010 w wysokości 43.867.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 9

2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2010 w wysokości 6.635.520 zł
Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera  załącznik nr 10 

3. Ustala  się  wydatki  na  programy i  projekty  finansowane  z  udziałem środków ze 
źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 
2 i 3 oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich
zgodnie z załącznikiem nr 11 

§ 4

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 30.043.894 zł będą kredyty bankowe 
oraz  pożyczki.  Przypadające  do  spłaty  w  2010  roku  pożyczki  i  kredyty  w  kwocie 
1.290.000 zł postanawia się spłacić z dochodów własnych Gminy.
Zestawienie  źródeł  przychodów  i  rozchodów  związanych  z  finansowaniem  deficytu 
budżetu określa załącznik nr 12

§ 5

Ustala  się  zestawienie   planowanych  kwot  dotacji  udzielanych z  budżetu  Gminy  w 
łącznej kwocie 8.492.970zł, w tym:
1. celowe  na  zadania  bieżące  realizowane  na  podstawie  porozumień  między 

jednostkami samorządu terytorialnego – w kwocie 643.100 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13

2. podmiotowe w kwocie 6.383.626 zł, w tym dla:
a) niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 747.360 zł
b) publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie   3.872.725 zł
c) instytucji kultury w kwocie                                        1.763.541 zł
zgodnie z załącznikiem nr 14 

3. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, 
łącznej kwocie  1.466.244 zł, w tym:
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a) dla  Gminnej  Spółki  Wodnej  na  wykonanie  konserwacji  rowów  w  wysokości 
90.000 zł 

b) wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej   11.244 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 6

Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w kwocie 5.802.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 16

§ 7

Określa  się  plan  przychodów i  wydatków Gminnego  Funduszu  Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości 700.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 17

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych w kwocie 33.333.894 zł
w tym na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł 
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 30.043.894 zł 
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.290.000 zł

§ 9

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza
w roku budżetowym 2010 w wysokości 1.809.519 zł 

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na  finansowanie  wydatków  na  wieloletnie  programy inwestycyjne,  do  wysokości 

określonych w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii 

Europejskiej  oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej  przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu / EFTA/,  a 
także  innych  środków pochodzących  ze  źródeł  zagranicznych,  niepodlegających 
zwrotowi, określonych w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:
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1) zaciągania  kredytów i  pożyczek  oraz  emisji  papierów wartościowych  na  pokrycie 
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wys. 2.000.000 zł,

2) lokowania  wolnych  środków  budżetowych  na  rachunkach  bankowych  w  innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania  zmian  w  budżecie  polegających  na  przeniesieniach  wynagrodzeń  i 

pochodnych  na  pozostałe  wydatki  bieżące  oraz  z  wydatków  bieżących  na 
wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych 
pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych 
na pozostałe wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach 
działu  klasyfikacji  budżetowej,  a  tym samym wprowadzania  stosownych zmian w 
Wykazie zadań majątkowych na 2010 rok zawartym w załączniku nr 10 do niniejszej 
uchwały,

3) dokonywania zmian między zadaniami  majątkowymi  w tym samym dziale,  a  tym 
samym  wprowadzania  stosownych  zmian  w  Wykazie  zadań  inwestycyjnych 
jednorocznych na 2010 rok zawartym w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

4) dokonywania  przeniesień  między paragrafami  dotacyjnymi  w ramach  rozdziału  w 
wyniku rozstrzygnięcia  konkursów

§ 13

Upoważnia  się  kierownika  zakładu  budżetowego  do  dokonywania  zmian  w  planie 
finansowym zakładu, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia 

§ 14

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
800.448  zł  przeznacza  się  na realizację  programu  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych w kwocie  750.448 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000 zł

§ 15

Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 1.300.000 zł
2. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 
     35.000 zł

§ 16

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansowa w ramach budżetu
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot 

oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw
zgodnie z załącznikiem Nr  18
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§ 17

Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie
zaciągać zobowiązania.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. 
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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