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UCHWAŁA NR IV/60/11 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 2 lutego 2011r.  
 
 

w sprawie: uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2011. 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z zm: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr. 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U.  z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457,  Dz.U.  z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 
173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – 
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, zmiany: 
Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, 
Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Dz.U z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, 
poz. 1623, Dz.U z 2009r. Nr 31 poz. 206), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt 2 i 6, art. 
218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 233, art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146,  Nr 96,poz. 620, Nr 
123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), art. 93, art. 121, ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 
620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078), Rada  Miasta Gdyni uchwala co następuje: 

 
 
 

§ 1 
 
 

1.  Ustala się dochody budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, 
     na kwotę:                   1.045.467.480 zł 
         w tym: 
 - dochody bieŜące                         927.943.422 zł 
 - dochody majątkowe                       117.524.058 zł 
 
2.  Ustala się wydatki budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, 
     na kwotę                              1.215.325.682 zł 
         w tym: 
 - wydatki bieŜące                                   947.631.847 zł 
 - wydatki majątkowe                                  267.693.835 zł 

 

3.  RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budŜetu w kwocie 
169.858.202 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi  w §  2. 

 
§ 2 

 

1.  Ustala się przychody budŜetu miasta w wysokości       219.358.202 zł  
pochodzące z: 

a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu  
budŜetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  
kredytów           140.000.000 zł 

b) wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku  
bieŜącym budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających  
z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych         79.358.202 zł 
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2.  Ustala się rozchody budŜetu miasta w wysokości         49.500.000 zł 
w tym: 

a) spłata kredytu zaciągniętego w 2005r. na finansowanie inwestycji     17.500.000 zł  

b) spłata kredytu zaciągniętego w 2009r. na finansowanie deficytu  
budŜetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                 32.000.000 zł  

 

§ 3 
 

Ustala się rezerwy na kwotę                                          36.423.017 zł 
 w tym: 

a) rezerwa ogólna                              9.993.000 zł 
b) rezerwy celowe na następujące wydatki:                    26.430.017 zł 

− podwyŜki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych 
i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach  
organizacyjnych miasta                                               21.372.510 zł 

− realizacja zadań przez podmioty prowadzące działalność 
poŜytku publicznego               282.507 zł 

− przygotowanie i udział w projektach bieŜących 
współfinansowanych ze środków  Unii Europejskie                   1.000.000 zł 

− realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                       3.000.000 zł 
− realizację zadań dzielnic w ramach konkursów            775.000 zł 

§ 4 

1. Ustala się podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów 
budŜetowych i gospodarstw pomocniczych: 
a) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 – ilość m2 powierzchni gminnych lokali 

socjalnych (nie więcej niŜ 5.641,89 m2) i ilość m2 powierzchni terenów gminy (nie 
więcej niŜ 158.681 m2); 

b) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 – ilość m2 powierzchni gminnych lokali 
socjalnych (nie więcej niŜ 8.910,10 m2) i ilość m2 powierzchni terenów gminy (nie 
więcej niŜ 211.664 m2); 

c) dla Hali Sportowo - Widowiskowej – ilość m2 powierzchni uŜytkowej hali (nie więcej 
niŜ 9.100 m2); 

2. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budŜetowych i 
gospodarstw pomocniczych: 
a) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 3 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m2 

powierzchni - gminnych lokali socjalnych - 14,64 zł, terenów gminy - 2,04 zł; 
b) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 4 –  rocznie do kosztów eksploatacji 1 m2 

powierzchni - gminnych lokali socjalnych - 54,09 zł, terenów gminy 2,26 zł; 
c) dla Hali Sportowo - Widowiskowej – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m2 powierzchni 

uŜytkowej 219,78 zł; 

§ 5 

Ustala się plan dotacji udzielanych z budŜetu miasta. Szczegółowy podział dotacji zawiera 
załącznik nr 3. 

§ 6 

Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budŜetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
niniejszej uchwały. 
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§ 7 

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, 
oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6. 

§ 9 

Ustala  się  dochody i wydatki związane z realizacją zadań  wykonywanych na mocy porozumień 
z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 10 

Ustala  się  wpływy ze sprzedaŜy map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych 
materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a takŜe z opłat za czynności związane z 
prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu oraz wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, 
udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem 
materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 11 

Ustala  się  dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska na kwotę 1.294.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 12 

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych na 
kwotę 5.400.000 zł. 

2.  Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 5.120.000 zł.  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 
280.000 zł. 

§ 13 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:  

- krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budŜetowego do kwoty 100.000.000 zł,  

- długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego i spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 140.000.000 zł. 

§ 14 

UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do: 

- zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku 
deficytu budŜetowego do maksymalnej wysokości 100.000.000 zł; 

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 
budŜetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do 
maksymalnej wysokości 140.000.000 zł. 
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§ 15 

UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do zmian w planie wydatków w obrębie działu klasyfikacji 
budŜetowej. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w dniu podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.  
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

           dr inŜ. Stanisław Szwabski 


