UCHWAŁA NR L/634/09
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759,
z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157
poz. 1241) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,
art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 85
ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.
Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz.239, Nr 95, poz.
1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz.1623 z 2009 r. Nr
31, poz. 206) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.340.156.734 zł, w tym dochody bieżące – 948.525.420
zł i dochody majątkowe – 391.631.314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
1) dochody budżetu gminy w wysokości 853.538.761 zł,
2) dochody budżetu powiatu w wysokości 486.617.973 zł,
§ 2. Ustala się:
1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.628.030.202 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
z tego:
a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.037.155.779 zł,
b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 590.874.423 zł,
2) zadania inwestycyjne w 2010 r. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20102012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności w wysokości 467.680.569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się :
1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 287.873.468 zł, który pokrywa się :
a) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 87.873.468 zł,
b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie - 200.000.000 zł.
2) przychody budżetu w wysokości 341.160.551 zł, rozchody w wysokości 53.287.083 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: Podpisany.
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1) ogólną w wysokości 3.500.000 zł,
2) celową w wysokości 500.000 zł, zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
3) celową na realizację programu "Radosna Szkoła" w placówkach oświatowo - wychowawczych w wysokości
1.000.000 zł,

b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie - 200.000.000 zł.
2) przychody budżetu w wysokości 341.160.551 zł, rozchody w wysokości 53.287.083 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 3.500.000 zł,
2) celową w wysokości 500.000 zł, zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
3) celową na realizację programu "Radosna Szkoła" w placówkach oświatowo - wychowawczych w wysokości
1.000.000 zł,
4) celową na zakup sprzętu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 500.000 zł,
5) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.917.145 zł,
6) rezerwę celową na dodatki dla nauczycieli pracujących w oddziałach integracyjnych szkół i przedszkoli
w wysokości 370.000 zł,
7) rezerwę celową na organizację gali wręczania nagród Prezydenta Miasta Białegostoku "Gryf 2010"
w wysokości 100.000 zł,
8) rezerwę celową na projekty skierowane do środowiska osób bezrobotnych w wysokości 200.711 zł.
§ 5. Ustala się:
1) dochody w kwocie 4.711.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki w kwocie 4.711.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskich programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2) wydatki w kwocie 677.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania
narkomani.
§ 6. Ustala się :
1) plan przychodów i wydatków dla:
a) zakładów budżetowych: przychody - 165.150.173 zł, wydatki - 167.052.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr
6 do niniejszej uchwały,
b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 780.000 zł, wydatki - 780.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
2) plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody - 14.365.160 zł, wydatki - 14.541.315 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się:
1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
w wysokości 157.153.951 zł, w tym:
a) dotacje celowe - w wysokości 75.113.699 zł,
b) dotacje podmiotowe - w wysokości 65.668.180 zł.
c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 16.372.072 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w wysokości
42.923.134 zł, w tym:
dotacje celowe - w wysokości 16.451.973
zł,
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b) dotacje podmiotowe - w wysokości 26.471.161 zł, zgodnie z załącznikim nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8 . 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:
1) przychody - 1.060.000 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 65.668.180 zł.
c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 16.372.072 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w wysokości
42.923.134 zł, w tym:
a) dotacje celowe - w wysokości 16.451.973 zł,
b) dotacje podmiotowe - w wysokości 26.471.161 zł, zgodnie z załącznikim nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8 . 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:
1) przychody - 1.060.000 zł,
2) wydatki - 1.850.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:
1) przychody - 360.000 zł,
2) wydatki - 360.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
3. Ustala sie plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 1.650.000 zł,
2) wydatki - 3.140.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 9. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie
z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 1 0 . Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na :
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 80.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 287.873.468 zł,
3) s płatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów - w kwocie 52 839 861
zł.
§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą
umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 606.500 zł.
§ 1 2 . Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do
wysokości 312.500 zł.
§ 13. Upoważnia sie Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów
zobowiązań, określonych w § 10 niniejszej uchwały,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze
środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej
w załącznikach nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działalnia Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
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4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 312.500 zł,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu Miasta.
6) przekazania uprawnień kierownikowi jednostki budżetowej Zarząd Mienia Komunalnego w zakresie
dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału 7 0 0 0 1 - zakłady gospodarki

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej
w załącznikach nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działalnia Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 312.500 zł,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu Miasta.
6) przekazania uprawnień kierownikowi jednostki budżetowej Zarząd Mienia Komunalnego w zakresie
dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału 7 0 0 0 1 - zakłady gospodarki
mieszkaniowej, z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz
wydatków inwestycyjnych.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza sie Prezydentowi Miasta.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak
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