
Uchwała nr 25/V/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), lit. i) ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.)  art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i  ust. 2 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t.  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239 ustawy - z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 
późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa  się  łączną  kwotę  dochodów  budżetu  miasta  w  wysokości 
1.400.129.935  zł,  z  tego:  dochody  bieżące  w  kwocie  1.205.760.476  zł 
i dochody majątkowe w kwocie 194.369.459 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 
w tym:
1) dotacje  celowe  na  realizację  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 109.202.075 zł,
2) dotacje  celowe  i  inne  środki  na  realizację  zadań  przejętych  od  innych 

jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień w kwocie 
7.621.240 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w kwocie 6.600.000 zł,

4) dochody  z  tytułu  opłat  i  kar  za  korzystanie  ze  środowiska  w  kwocie 
2.920.000 zł.

§ 2

Określa  się  łączną  kwotę  planowanych  wydatków  budżetu  miasta 
w wysokości  1.514.432.870  zł,  z  tego:  wydatki  bieżące  w  kwocie 
1.166.645.259  zł  i  wydatki  majątkowe  w  kwocie  347.787.611  zł,  zgodnie 
z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 

ustawami w kwocie 109.202.075 zł,
2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego 

do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 6.587.740 zł,
3) wydatki  na  zadania  własne  przekazane  do  realizacji  innym  jednostkom 

samorządu  terytorialnego  na  podstawie  umów  i  porozumień  w  kwocie 
7.085.000 zł,
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4) wydatki  na  realizację  zadań  określonych  w  programie  przeciwdziałania 
narkomanii  i  programie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych w kwocie 6.600.000 zł,

5) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
w kwocie 2.920.000 zł. 

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 114.302.935 zł. 
Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
1) kredytów w kwocie 92.950.000 zł,
2) pożyczek w kwocie 6.352.935 zł,
3) wolnych  środków  stanowiących  nadwyżkę  środków  pieniężnych  na 

rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat  ubiegłych w kwocie 
15.000.000 zł.

§ 4

Określa  się  łączną  kwotę  planowanych  przychodów budżetu  miasta 
w wysokości  183.352.935  zł  oraz  łączną  kwotę  planowanych  rozchodów 
budżetu  miasta  w wysokości  69.050.000 zł.  Przychody i  rozchody budżetu 
miasta  sklasyfikowane  według  paragrafów  określających  źródło  przychodu 
oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 10.241.550 zł,
2) celowe w kwocie 20.577.608 zł, z przeznaczeniem na:

a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 
w kwocie 3.672.608 zł,

b) zadania  zgłaszane  przez  jednostki  pomocnicze  miasta  w  kwocie 
3.155.000 zł,

c) skutki  podwyżek  wynagrodzeń  pracowników  pedagogicznych 
i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 
9.800.000 zł,

d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 
2.950.000 zł,

e) projekty z zakresu kultury w kwocie 800.000 zł,
f) rating i badanie sprawozdania finansowego w kwocie 200.000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot  dotacji  udzielonych z budżetu miasta 
określa załącznik nr 4.

§ 7
1. Określa się:

1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
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2) wydatki  na  programy  i  projekty  realizowane  z  udziałem  środków 
europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.

1. Realizacja  nowych  projektów  i  programów  nastąpi  po  zatwierdzeniu 
dofinansowania  ze  środków  europejskich,  z  wyjątkiem  wydatków  na 
opracowanie  dokumentacji  tych  projektów  i  programów  oraz  wykup 
gruntów.

§ 8

1. Określa się dla samorządowych zakładów budżetowych:
1) plan przychodów w łącznej kwocie 97.363.000 zł,
2) plan kosztów w łącznej kwocie 97.376.700 zł,
3) zakres oraz kwoty dotacji przedmiotowych w łącznej kwocie 6.700.000 

zł,
4) stawki dotacji przedmiotowych,
5) zakres  i  kwoty  dotacji  celowych  na  finansowanie  kosztów  realizacji 

inwestycji w łącznej kwocie 6.633.700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa  się  plan  dochodów gromadzonych  na  wydzielonych  rachunkach 
przez  samorządowe  jednostki  budżetowe  prowadzące  działalność 
określoną w ustawie  o  systemie oświaty  i  wydatków nimi  finansowanych 
w łącznej kwocie 22.720.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących 
jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 318.352.935 zł.

2. Łączna  kwota  udzielonych  poręczeń  i  gwarancji  nie  może  przekroczyć 
2.000.000 zł.

§ 10

Określa  się  kwotę  wydatków  przypadających  do  spłaty  w  roku 
budżetowym,  zgodnie  z  zawartymi  umowami,  z  tytułu  poręczeń i  gwarancji 
udzielonych przez miasto w wysokości 1.057.798 zł. 

§ 11

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta 
Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta 
Miasta w roku budżetowym w kwocie 3.000.000 zł. 

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na 
pokrycie  występującego  w  ciągu  roku  przejściowego  deficytu  budżetu 
miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 150.000.000 zł.
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2. Upoważnia  się  Prezydenta  Miasta  do  zaciągania  kredytów  i  pożyczek 
w wysokości określonej w załączniku nr 3.
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§ 13

1. Upoważnia  się  Prezydenta  Miasta  do  dokonywania  zmian  w  planie 
wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia  się  Prezydenta  Miasta  do  przekazania  uprawnień  do 
dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów 
klasyfikacji  budżetowej  kierownikom  innych  jednostek  organizacyjnych 
miasta  z  wyjątkiem  zwiększeń  i  zmniejszeń  łącznie  określonych 
wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

/ - / Piotr Kowalczyk
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