
Uchwała Nr XXXI / 317 / 08
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2009.

Na podstawie:

- art.  18 ust.  2  pkt  4,  pkt  9  lit  „d”  oraz pkt  10,  art.  51 ust.  2  ustawy z  dnia  8  marca 1990 r. 
o samorządzie  gminnym  (jednolity  tekst  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późniejszymi 
zmianami),

- art. 165, 172, 173 ust. 1, 3 i 4, art. 174 ust 1 i 2, art. 176 ust. 1, art. 182, 184 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1  
i art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

- art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst 
Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami),

- art.  26,  ust.  4  ustawy z  dnia  26  kwietnia  2007  r.  o  zarządzaniu  kryzysowym (Dz.  U.  Nr  89, 
poz. 590),

Rada Miejska w Czerwionce - Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2009 w wysokości 87.653.861,03 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) dochody bieżące w kwocie 75.712.526,03 zł, w tym:

- dochody własne w kwocie 45.993.397,03 zł, 
z tego :
• udziały  gminy  w  podatkach  stanowiących  dochód  budżetu  państwa  w  kwocie 

23.123.461,00 zł,
• dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 

565.000,00 zł,
- subwencję ogólną w kwocie 20.140.441,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie łącznej 8.514.115,00 zł 
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 9,

- dotacje  celowe  z  budżetu  państwa  na  zadania  realizowane  na  podstawie  porozumień 
w kwocie 1.000,00 zł,

- dotacje  celowe  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych  zadań  bieżących  w  kwocie 
1.063.573,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 11.941.335,00 w tym:
- dochody własne w kwocie 11.352.035,00 zł, 
- dotacje  z  funduszy  europejskich  w  kwocie  589.300,00  zł  na  realizację  zadań 

inwestycyjnych.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2009 w wysokości 95.133.244,03 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2.



2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 85.357.144,03 zł,

z tego:
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 43.910.005,66 zł,
b) na dotacje dla zakładu budżetowego kwotę 1.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 

i Nr 11,
c) na  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych 

zadań zleconych gminie ustawami kwotę 8.514.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
d) na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowywanych dotacjami z budżetu 

państwa kwotę 1.063.573,00 zł,
e) na wydatki  związane z  realizacją zadań na podstawie porozumień dofinansowywanych 

dotacjami z budżetu państwa kwotę 1.000.,00 zł,
f) na  dotacje  na  wspieranie  wykonania  zadań  publicznych  przez  podmioty  niezaliczone 

do sektora  finansów  publicznych  i  niedziałające  w  celu  osiągnięcia  zysku  kwotę 
315.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

g) na dotacje dla instytucji  kultury kwotę 2.970.000,00 zł  oraz na dotację dla pozostałych 
podmiotów kwotę 1.997.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

h) na  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  na  podstawie  umów i  porozumień  zawartych 
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40.386,64 zł,  zgodnie z załącznikiem 
Nr 12,

i) na wydatki na obsługę długu gminy kwotę 2.000.000,00 zł.
2) wydatki majątkowe kwotę 9.776.100,00 zł, w tym:

a) na wydatki ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:
-  na  realizację  zadań  inwestycyjnych  kwotę  4.617.188,00  zł,  z  tego  589.300,00  zł 
ze środków z funduszy unijnych,
-  na  dotacje  dla  zakładu  budżetowego  na  realizację  zadań  inwestycyjnych  kwotę 
1.114.000,00 zł,

-  na  dotacje  dla  Powiatu  Rybnickiego  na  realizację  projektów  inwestycyjnych  kwotę 
107.812,00 zł,

b) na pozostałe wydatki inwestycyjne:
- na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 3.430.100,00 zł, 
- na zakupy inwestycyjne kwotę 472.000,00 zł,
-  na  dotacje  dla  zakładu  budżetowego  na  realizację  zakupów  inwestycyjnych  kwotę 
10.000,00 zł,

-  na  dotacje  dla  Województwa  Śląskiego  na  realizację  zadań  inwestycyjnych 
kwotę 25.000,00 zł,

3. Z  kwoty  565.000,00  zł  przeznaczonej  na  zwalczanie  narkomanii  oraz  na  przeciwdziałanie 
alkoholizmowi przeznacza się:
a) na  realizację  zadań  określonych  w  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych kwotę 553.000,00 zł, z tego:
- na  wydatki  bieżące  kwotę  489.000,00  zł,  w  tym  kwotę  40.000,00  zł  przeznacza  się 

na dotacje na realizację zadań objętych ww. gminnym programem,
- na wydatki majątkowe kwotę 64.000,00 zł.

b) na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii kwotę 12.000,00 zł.

§ 3

Tworzy się:
- rezerwę ogólną w kwocie 236.815,00 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000,00 zł.

§ 4

Jako źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7.479.383,00 zł wskazuje się następujące 
przychody:
- z pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 100.000,00 zł,
- ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.379.383,00 zł,



- 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 
2.000.000,00 zł.

§ 5

Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w roku 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

Ustala się wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2009 – 2012 zgodnie 
z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków:
1. zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2. rachunków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Ustala  się  przychody  i  wydatki  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru 

budżetowego do wysokości 3.000.000,- zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazania  uprawnień  do  dokonywania  przeniesień  planowanych  wydatków  kierownikom 

jednostek organizacyjnych gminy,
4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu gminy,
5. zaciągania,  w  granicach  limitów  określonych  w  uchwale  budżetowej,  pożyczek  oraz  emisji 

papierów wartościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  których  termin  zapłaty  upływa  w  roku  następnym 
każdorazowo do kwoty 1.500.000,- zł,

7. przekazywania  kierownikom  jednostek  organizacyjnych  uprawnień  do  zaciągania  zobowiązań 
z tytułu  umów,  których  realizacja  w roku następnym jest  niezbędna dla  zapewnienia  ciągłości 
działania ich jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym każdorazowo do kwoty 
500.000,- zł,

8. zaciągania  zobowiązań  na  finansowanie  wydatków  na  Wieloletni  Program  Inwestycyjny 
do wysokości limitów wynikających z załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej,

9. zaciągania  zobowiązań  wekslowych  dla  zabezpieczenia  umów  dotacji,  pożyczek  i  kredytów 
do kwoty wynikającej z zaciąganych zobowiązań.



§ 11

Ustala się:
a) limit zobowiązań, do którego Burmistrz może każdorazowo samodzielnie zaciągać zobowiązania

w kwocie 3.000.000,- zł,
b) limit  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  zaciąganych  na  pokrycie  występującego  w  ciągu  roku 

przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,- zł,
c) limit zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w roku 

2009 w kwocie 12.100.000,00 zł.

§ 12

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

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i  podlega 
ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  oraz  na  tablicach  ogłoszeń  Urzędu 
Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny.

Przewodniczący 
 Rady Miejskiej

        dr inż. Marek Profaska


