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BP.I.3021.1.16 

Uchwała BudŜetowa na rok 2012 
nr …….. 

Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia  …………………………… 2011 

 
 
 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                                                    840 429 723 zł       
     z tego : 
 a) bieŜące w kwocie                                                                       806 103 199 zł 
 b) majątkowe w kwocie                                                                   34 326 524 zł 
 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie                                                      881 780 731 zł 
     z tego: 
 a) bieŜące w kwocie                                                                        769 150 984 zł               
 b) majątkowe w kwocie                                                                  112 629 747 zł 
 zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2012 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej 
    uchwały. 
 
 
 

§ 2. 
 

1. Ustala się deficyt w wysokości                                                                    41 351 008 zł     
    który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów 
    i poŜyczek oraz wolnych środków  
    zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały                                                                                                      

 
2. Ustala się przychody budŜetu w kwocie                                                      98 223 151 zł 
    pochodzące z kredytów i wolnych środków oraz 
    ze spłaty udzielonych poŜyczek  
    zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały                                                                                                                 
 
3. Ustala się rozchody budŜetu w kwocie                                                         56 872 143 zł 
    zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały  
    z następujących tytułów: 
 a) obligacje w kwocie                                                                            35 000 000 zł 
 b) kredyty  w kwocie                                                                             15 857 143 zł 
 c) poŜyczki w kwocie                                                                              1 015 000 zł 
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           d) udzielone poŜyczki w kwocie             5 000 000 zł 
4. Ustala się kwotę wydatków  z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości       1 984 931 zł 
5. Ustala się limity zobowiązań: 

 
            a) na zaciąganie kredytów i poŜyczek na sfinansowanie przejściowego  

    deficytu  w kwocie  50 000 000 zł 
                                                              
b) na spłatę kredytów, poŜyczek i wykupu obligacji z lat ubiegłych  
    w kwocie określonej w pkt.3 
c) na udzielenie poŜyczek krótkoterminowych na kwotę 5 000 000,- 

 
 
 

§ 3. 
 

 
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                             5 000 000 zł 
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości                                                            2 243 000 zł 
 z tego; 
 a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  
               w wysokości                                                                                             1 743 000 zł 
                                                                                                             
 b) na realizację zadań oświatowych obejmujących: zaliczkowe finansowanie programów 
unijnych, wkład własny programów unijnych, zmiany organizacyjne w szkołach i placówkach 
oświatowych, nagrody naukowe dla uczniów w wysokości                                      500 000 zł 
 

§ 4. 
 
Ustala się dotacje celowe udzielone z budŜetu gminy podmiotom naleŜącym i nie naleŜącym do 
sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz dotacje podmiotowe zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5. 
 

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budŜetowego zgodnie z załącznikiem nr 3  
   do niniejszej uchwały.  
2. Ustala się plan przychodów i wydatków wyodrębnionych rachunków bankowych zgodnie  
    z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 6. 
 

UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Radomia do: 
1.Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, odnawialnego w rachunku bieŜącym na pokrycie 
   przejściowego deficytu budŜetowego do wysokości 50 000 000 zł 
2. Lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach      
    niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu gminy. 
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposaŜenia 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 bieŜących i majątkowych w ramach 
    tego działu z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
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5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 
    zapewniania ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej 
    kwoty 50 000 000zł 
6. Przekazania upowaŜnień kierownikom jednostek do: 
 a) dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, 

 b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŜetowym i latach  
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki  i z których 
wynikające płatności wykraczają poza rok budŜetowy do łącznej kwoty 50 000 000 zł 

7. Udzielania poŜyczek krótkoterminowych do wysokości 5 000 000,- Warunki udzielania  i spłaty 
    poŜyczek krótkoterminowych uregulują stosowne umowy. 

 
 

§ 7 
 
Integralną częścią Uchwały BudŜetowej na 2012 rok jest załącznik: 
Nr 5 -  Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków 
            budŜetu Unii Europejskiej oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 
            zwrotowi. 
 

§ 8 
 

 
1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej 
 
 
 
 
 
Wnioskodawca 
  
 


