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Uchwała Budżetowa 
Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2016 

Nr XV / 196 / 15 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

 
z dnia 17 grudnia 2015 r. 

 
Na podstawie: 
- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami), 
- art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art, 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 z późniejszymi zmianami), 

 
 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Określa się planowane dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2016 w łącznej kwocie 

116.549.959,34 zł, z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie 114.020.798,35 zł, 
b) dochody majątkowe w kwocie 2.529.160,99 zł, 
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 

2. W planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody: 
a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie 

odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a, 
b) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b. 
 

§ 2 
 

1. Określa się planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta na rok 2016 w łącznej kwocie 
119.727.853,75 zł, z tego:  
a) wydatki bieżące w kwocie 111.922.023,19 zł, 
b) wydatki majątkowe w kwocie 7.805.830,56 zł, 
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 

2. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki: 
a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie 

odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a, 
b) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b, 
c) związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2c. 
 

§ 3 
 

1. Określa się planowany deficyt w kwocie 3.177.894,41 zł. 
2. Wskazuje się jako źródło pokrycia deficytu: 

 przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych w kwocie 677.894,41 zł, 

 przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000,00 zł. 
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§ 4 
 

Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 6.997.046,91 zł zgodnie z załączoną 
do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 
 

§ 5 
 

Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.819.152,50 zł zgodnie z załączoną 
do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 

 
§ 6 

 
Określa się limit zobowiązań: 
 z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł, 
 z tytułu przychodów z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł. 

 
§ 7 

 
W planie dochodów określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 770.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące: 
 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w kwocie 765.000,00 zł, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia 
dziennego w kwocie 509.735,00 zł 

 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 
5.000,00 zł.  
 

§ 8 
 

W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 250.000,00 zł 
oraz w planie wydatków określa się: 
 wydatki bieżące w kwocie 170.000,- zł na realizacje zadań związanych z gospodarką odpadami, 

ochroną powierzchni ziemi i powietrza atmosferycznego. 
 wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową 

i ochroną wód oraz z gospodarką odpadami. 
 

§ 9 
 

W planie dochodów określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 
6.138.500,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące związane z utrzymaniem 
czystości i porządku w gminie w kwocie 6.138.500,00 zł. 
 

§ 10 
 

W planie wydatków bieżących ujmuje się kwotę 161.103,60 zł na przedsięwzięcia realizowane 
w ramach funduszu sołeckiego. 

 
§ 11 

 
Tworzy się rezerwę: 
 ogólną w kwocie 700.000,00 zł, 
 celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 

300.000,00 zł, 
 rezerwę celową na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz 

na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 
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26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami) 
w kwocie 1.643.900,00 zł, 

 rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł. 
 

§ 12 
  

Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w roku 2016” zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
 

§ 13 
 
Ustala się „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w roku 2016” zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
 

§ 14 
 

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: 
1. do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

do kwoty 6.000.000,00 zł, 
2. do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł. 

 
§ 15 

 
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta: 
 do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 
z późniejszymi zmianami), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

 do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia 
planowanych wydatków w obrębie rozdziałów. 
 

§ 16 
 
Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków 
w tym samym roku budżetowym.  
 

§ 17 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. 
 

§ 18 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  
 
        
 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Bernard Strzoda 


