UCHWAŁA NR PR.0007.237.2014
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", lit. „e" oraz lit. "i", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzą dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pó źniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5,
art. 51 ust. 1 w zwi ązku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z pó źniejszymi zmianami) oraz art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214,
art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220 ust. I art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 223 ust. l, art. 235,
art. 236, art. 237, art. 242 ust. l, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z pó źniejszymi zmianami)
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:
1. 1. Dochody bud żetu miasta w łącznej kwocie 586.060.963 zł ; w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 560.495.938 zł,
2) dochody maj ątkowe w kwocie 25.565.025 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały „Tabela nr l".
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. l obejmuje:
l) dochody gminy w kwocie 478.467.981 zł,
2) dochody powiatu w kwocie 107.592.982 z ł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały „Tabela nr l".
3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. l obejmuje:
l) dochody samorz ądowe w kwocie 542.182.736 zł, w tym :
a) subwencja ogólna w kwocie 120.030.911 z ł,
b) udziały w podatkach stanowi ących dochód budżetu państwa w kwocie 161.966.744 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na realizacj ę bieżących zadań własnych gmin w kwocie
10.901.035 zł,
d) dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na realizacj ę bieżących zadań własnych powiatu w kwocie
3.972.135 zł,
e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie żące i maj ątkowe realizowane na podstawie porozumie ń
między jednostkami samorz ądu terytorialnego w kwocie 769.618 z ł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do
niniejszej uchwały „Tabela nr 8",
f) dochody jednostek samorządu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej
w kwocie 2.903.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały „Tabela nr 9",
2) dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na realizacj ę zadań bieżących z zakresu administracji rz ądowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 32.288.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do
niniejszej uchwały „Tabela nr 4",
3) dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmin ę na podstawie
porozumień z organami administracji rz ądowej w kwocie 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej
uchwały „Tabela nr 5",
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4) dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na zadania bie żące z zakresu administracji rz ądowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11.586.907 z ł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do
niniejszej uchwały „Tabela nr 6".
§ 2. Ustala si ę dochody w kwocie 2.800.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki ogółem w kwocie 2.800.000 z ł na realizacj ę zadań określonych w Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdzia łania Narkomanii
na rok 2015, w tym:
a) na przeciwdziałanie narkomanii przeznacza si ę kwotę 58.500 zł, zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 o przeciwdziałaniu narkomanii,
b) na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznacza si ę kwotę 2.741.500 zł, na podstawie
art.4' ust. 1 ustawy z dnia 26 pa ździernika 1982 r. o wychowaniu w trze źwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwa ły „Tabela nr 11".
§ 3. Ustala si ę dochody w kwocie 17.000.000 z ł z opł at za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które
przeznacza si ę w całości na wydatki dotycz ące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
wraz z kosztami obs ługi tego zadania, okre ślone w art. 6r, ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996 r,
o utrzymaniu w czysto ści i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwa ły „Tabela nr
12".
* 4. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000 z ł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które
przeznacza si ę w całoś ci na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnikaj ące
z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 16 do
niniejszej uchwały „Tabela nr 13".
§ 5. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 95.000 zł z tytułu usuwania pojazdów z dróg na obszarze Miasta
Ruda Ś lą ska, na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zgodnie
z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwa ły „Tabela nr 14".
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 330.000 zł z tytułu opłat od przewo źników za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, które w tej samej wysoko ści przeznacza si ę na wydatki zwi ązane z utrzymaniem tych
przystanków, na podstawie art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym, zgodnie z załą cznikiem nr 18 do niniejszej uchwały „Tabela nr 15".
7. 1. Wydatki bud żetu miasta w łącznej kwocie 620.343.972 zł :
1) wydatki bieżące w kwocie 524.139.579 zł,
2) wydatki maj ątkowe w kwocie 96.204.393 z ł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały „Tabela nr 2".
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza si ę na:
1) wydatki bieżące zadań samorządowych w kwocie 480.261.352 zł,
a) wydatki samorz ądowe gminy stanowi ą kwotę 373.633.391 zł,
b) wydatki samorządowe powiatu stanowi ą kwotę 106.627.961 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.1. do niniejszej uchwały „Tabela nr 3.1".
2) wydatki maj ątkowe zadań samorządowych stanowi ą kwotę 96.204.393 zł
a) wydatki samorz ądowe gminy stanowi ą kwotę 43.536.395 zł,
b) wydatki samorządowe powiatu stanowi ą kwotę 52.667.998 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.1. do niniejszej uchwały „Tabela nr 3.1".
3) wydatki na realizacj ę zadań bieżących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami w kwocie 32.288.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały „Tabela nr 4".
4) wydatki na zadania bie żące realizowane przez gmin ę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w kwocie 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwa ły „Tabela nr 5".
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5) wydatki na zadania bie żące z zakresu administracji rz ą dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat w kwocie 11.586.907 z ł, zgodnie z załą cznikiem nr 9 do niniejszej uchwały „Tabela nr 6".
g 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
z innych środków niepodlegaj ących zwrotowi pochodz ących ze źródeł zagranicznych w kwocie 3.696.719 zł,
z czego kwota 2.414.526 z ł stanowi wydatki bieżące natomiast kwota 1.282.193 zł stanowi wydatki maj ątkowe.
zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwa ły „Tabela nr 10".
g 9. 1. Na pokrycie deficytu bud żetu miasta w wysoko ści 34.283.009,00 zł, planuje się zaciągni ęcie pożyczek
w wysokości 7.105.614,54 zł oraz emisj ę obligacji w wysokoś ci 27.177.394,46 zł.
2. Przychody bud żetu miasta w wysoko ści 64.205.614,54 zł oraz rozchody w wysoko ści 29.922.605,54 z ł.
okreś la załącznik nr 19 do niniejszej uchwały „Tabela nr 16".
10. W budżecie miasta tworzy si ę rezerwę w łącznej kwocie 3.385.000 z ł :
1) ogólną w wysokości 2.000.000 zł,
2) celową w wysokości 1.385.000 zł z przeznaczeniem na realizacj ę zadań własnych z zakresu zarz ądzania
kryzysowego,
11. Ustala si ę plan dotacji udzielanych z bud żetu miasta dla:
I ) jednostek sektora finansów publicznych w wysoko ści 30.331.590 zł,
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysoko ści 19.834.060 z ł,
zgodnie z załącznikiem nr I do niniejszej uchwa ły „Załącznik nr 1".
§ 12. Ustala si ę plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz
wydatków nimi finansowanych w wysoko ści 1.808.359 zł, zgodnie z załą cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa ły
„Załącznik nr 2".
§ 13. Ustala si ę plan przychodów i kosztów wraz ze stanem środków obrotowych samorz ądowego zakładu
budżetowego — Rudzki Zakład Aktywnoś ci Zawodowej w kwocie 4.481.901 z ł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały „Załącznik nr 3".
§ 14. Ustala się limity zobowiązań w łącznej wysokoś ci 79.205.614,54 zł z tytułu:
1) sfinansowania przej ściowego deficytu bud żetu w kwocie 15.000.000 zł
2) sfinansowania planowanego deficytu w wysoko ści 34.283.009 zł,
3) spłaty zaci ągni ętych zobowiązań z tytułu:
- emisji papierów warto ściowych w kwocie 16.500.000 zł,
- zaci ągni ętych kredytów w wysokoś ci 7.000.016 zł,
- zaci ągni ętych po życzek w wysokoś ci 6.422.589,54 zł,
§ 15. Ustala się kwotę wydatków przypadaj ących do spłaty w danym roku budż etowym, zgodnie z zawartą
umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostk ę samorządu terytorialnego w łącznej wysoko ści
13.270.236 zł :
1) Aquadrom Sp. z o. o. w wysoko ści 13.000.000 zł,
2) Regionalne Towarzystwo Budownictwa Spo łecznego Sp. z o. o. w wysoko ści 270.236 zł.
16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaci ągania kredytów i po życzek na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku przej ściowego deficytu bud żetu do
wysokości 15.000.000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków maj ątkowych i bie żących, w tym na uposaż enia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy, z wy łączeniem przeniesie ń wydatków między działami,
3) lokowania wolnych ś rodków w skarbowych papierach warto ściowych, w obligacjach emitowanych przez
jednostki samorz ą du terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach maj ących siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
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4) przekazywania uprawnie ń kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do dokonywania przeniesie ń
w planie wydatków bieżących:
- w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane — w granicach rozdzia łu z wyłączeniem
wynagrodze ń osobowych,
- w obrębie grupy wydatków zwi ązanych z realizacj ą zadań statutowych jednostki bud żetowej - w granicach
rozdziału.
17. Ustala się, że w toku wykonywania budżetu miasta w 2015 roku:
1) uzyskane przez jednostki bud żetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku bud żetowym
zmniejszaj ą wykonanie wydatków w danym roku bud żetowym,
2) uzyskane przez jednostki bud żetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach bud żetowych
stanowi ą dochody budżetu miasta roku bie żącego.
18. Wykonanie Uchwały powierza si ę Prezydentowi Miasta.
19. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podj ęcia z moc ą obowi ązuj ącą od dnia I stycznia 2015 roku.
20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ś ląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Ruda Śląska
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