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BP.I.3012-1-19 

Uchwała Budżetowa na rok 2011 

nr       36/2010 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia   30 grudnia 2010 roku  

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” , „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późn. zm. /, art. 12 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1592 z poźn. zm.), art.211, art.212, 

art. 214, art.215, art.235, art.236, art.237, art.258, oraz art.264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,  poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska  w Radomiu uchwala co 

następuje; 

 

§ 1 

 

 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie                                                    891 621 400 zł       

     z tego : 

 a) bieżące w kwocie                                                                       785 200 574 zł 

 b) majątkowe w kwocie                                                                 106 420 826 zł 

 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie                                                      890 394 765 zł 

     z tego: 

 a) bieżące w kwocie                                                                        755 211 013 zł               

 b) majątkowe w kwocie                                                                  135 183 752 zł 

 zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 
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3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej 

    uchwały. 

 

 

 

§ 2. 

 

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości                                                                 1 226 635 zł     

    I przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek  

    zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały                                                                                                       

 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie                                                      73 496 083 zł 

    pochodzące z kredytów zgodnie z tabelą nr 4  

    do niniejszej uchwały                                                                                                                                                                                             

 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie                                                         74 722 718 zł 

    zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały  

    z następujących tytułów: 

 a) kredyty w kwocie                                                                               38 400 000 zł 

 b) obligacje w kwocie                                                                            35 000 000 zł 

 c) pożyczki w kwocie                                                                               1 322 718 zł 

4. Ustala się kwotę wydatków  z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości        2 009 000 zł 

5. Ustala się limity zobowiązań: 

 

            a) na zaciąganie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego  

    deficytu  w kwocie  50 000 000 zł 
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b) na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu obligacji z lat ubiegłych  

    w kwocie określonej w pkt.3 

 

 

 

§ 3. 

 

 

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                             5 000 000 zł 

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości                                                            1 100 000 zł 

 z tego; 

 a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  

               w wysokości                                                                                               100 000 zł 

                                                                                                             

 b) na realizację zadań oświatowych obejmujących: doposażenie nowo wybudowanej szkoły 

muzycznej, zaliczkowe finansowanie programów unijnych, wkład własny programów unijnych, zmiany 

organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowych, nagrody naukowe dla uczniów, jubileusze w szkołach i 

placówkach oświatowych w wysokości                            1 000 000 zł 

 

§ 4. 

 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 

publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. 

 

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2  

   do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się plan przychodów i wydatków wyodrębnionych rachunków bankowych zgodnie  
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    z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 6. 

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do: 

1. Zaciągania kredytów, pożyczek krótkoterminowych na pokrycie przejściowego  

    deficytu    budżetowego do wysokości 50 000 000 zł 

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach      

    niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz 

    pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu. 

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zmniejszaniu  

    lub zwiększaniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących i majątkowych w ramach 

    tego działu z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

5. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zmniejszaniu  

    lub zwiększaniu dotacji udzielanych z budżetu miasta. 

6. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku nastepnym jest niezbędna dla 

    zapewniania ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej 

    kwoty 50 000 000zł 

7. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: 

 a) dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, 

 b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach  

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki  i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 50 000 000 zł 

 

 

§ 7 
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Integralną częścią Uchwały Budżetowej na 2011 rok są załączniki: 

Nr 4 – Plan dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo gminie 

Nr 5 – Plan dochodów wydatków zadań zleconych ustawowo powiatowi 

Nr 6 – Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację rządową 

Nr 7 – Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację samorządową 

Nr 8 – Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację 

            samorządową 

Nr 9 – Dotacje podmiotowe w 2011 roku 

Nr 10 -  Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków 

            budżetu Unii Europejskiej oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 

            zwrotowi. 

 

§ 8 

 

 

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 
 

 

Wnioskodawca 
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                                                                         SPIS TREŚCI  

 

1. Dochody budżetowe                    5 
 

2. Przychody i rozchody budżetu                  19 
 

3. Wydatki budżetowe                   20  
 

4. Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia                51 
 

5. Tabela nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2011 rok              58 
 

6. Tabela nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2011 rok              75 
 

7. Tabela nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok            132 
 

8. Tabela nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu             150 
 

9. Załącznik nr 1 Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących  
                              do sektora finansów publicznych w 2011 roku             151 

 

10. Załącznik nr 2 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego            154 

 

11. Załącznik nr 3  Plan przychodów i wydatków wyodrębnionych  rachunków  

                              bankowych                 155 

  

12 .Załącznik nr 4 – Plan dochodów i wydatków zadań zleconych  

                           ustawowo gminie                           156 

 

13. Załącznik nr 5– Plan dochodów i wydatków zadań zleconych  
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                                 ustawowo powiatowi                                      161 

 

14. Załącznik nr 6 – Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie  

                                 przez administrację rządową               166 

 

15. Załącznik nr 7 – Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie  

                                 przez administrację samorządową              168 

 

16. Załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi 

                                przez administrację samorządową              173 

 

16.Załącznik nr 9 – Dotacje podmiotowe                176

                  

17.Załącznik nr 10 – Zestawienie wydatków na programy i projekty finansowane lub 

                                  współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz  

                                  inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające  

                                  zwrotowi                  177                                                                                                

          

       

    

 
 
 


