
UCHWAŁA NR XXXVIII/422/09  

RADY GMINY ZBROSŁAWICE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2010 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”,  pkt 10 , art. 51, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 12 ust.1, art.165, art.166, art.167, art.168, art.173, art.174, art.176, art.182, art.184,
art.188 ust.2 i art.195 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr
249 poz.2104 z późniejszymi zmianami): 

Rada Gminy Zbrosławice  
uchwala: 

§ 1.  1. Ustala się  dochody budżetu gminy w wysokośc i  34.889.344,00 zł,  jak w załączniku nr 1,
w tym : 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 39.558.503,76 zł, jak w załączniku nr 5. 
2. Z wydatków ,o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: 

§ 3. Ustala się wykaz rocznych zadań majątkowych jak w załączniku nr 9.  

§ 4.  Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.669.159,76 zł,  załącznik nr 10, zostanie sfinansowany
przychodami z następujących tytułów: 

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 5.966.050,76 zł, w tym z tytułu : 

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w wysokości 1.296.891,00 zł, w tym z tytułu: 

3. Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów budżetu określa załącznik nr 11.  

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego wg załącznika nr 12 : 

§ 7. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, wg załącznika nr 13 : 

§ 8. Ustala się  dotację  dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.450.436,00 zł,  jak
w załączniku nr 14, w tym: 

§ 9. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w częśc i  zw iązanej z realizacją  zadań  gminy, jak
w załączniku nr 15.  

§ 10. Ustala się wieloletni program inwestycyjny, jak w załączniku nr 16.  

§ 11. Tworzy się  rezerwę  ogólną  w wysokości 39.490,00 zł  oraz rezerwę  celową  na realizację  zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.010,00 zł  

§ 12.  1. Ustala się  limit zobowiązań  z tytułu zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do
kwoty 4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. 
2. Upoważnia się  Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do kwoty
4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.  

§ 13. Upoważn ia  s ię  Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami.  

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków w ramach rozdziałów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.  

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 

§ 17. Upoważnia się  Wójta Gminy do przekazania uprawnień  kierownikom jednostek organizacyjnych
Gminy Zbrosławice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

§ 19. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2010r.  

a) dochody bieżące w wysokości 33.459.529,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 1.429.815,00 zł

1) subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 10.880.353,00 zł, w tym:

- część wyrównawcza 1.073.206,00 zł

- część równoważąca 64.502,00 zł

- część oświatowa 9.742.645,00 zł

2) dotacje na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych gminie na
podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.891.437,00 zł, jak w załączniku nr 2

3) dotacje na zadania własne w wysokości 1.198.495,82 zł, jak w załączniku nr 3

4) dochody własne w wysokości 19.919.058,18 zł, w tym: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości
185.000,00 zł, jak w załączniku nr 4. 

1) wydatki bieżące kwotę 32.241.596,60 zł, w tym na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15.493.658,39 zł

b) dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach
kwotę 630.000,00 zł, w zakresie: 

- administracji domów mieszkalnych wg stawki kalkulacyjnej 3,36 zł/m2

- oczyszczalni ścieków wg stawki kalkulacyjnej 1,44 zł/m3

c) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku na realizację  zadań  własnych gminy na kwotę  238 500,00 zł,  jak
w załączniku nr 6

d) wydatki na podstawie zawartych porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego
kwota 335 152,00 zł, jak w załączniku nr 7

e) wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie innymi ustawami kwotę 2 891 437,00 zł, jak w załączniku nr 8

f) wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 265.200,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 7.316.907,16 zł, w tym na: 

a) wydatki na zadania inwestycyjne kwotę  6.575.674,13 zł  i zakupy inwestycyjne kwotę
741.233,03 zł, 

a) wydatki na realizację  zadań  określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok w kwocie 185.000,00 zł,  jak
w załączniku nr 4. 

a) pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.432.823,88 zł;

b) kredytów w bankach krajowych w kwocie 2.413.042,65 zł;

c) wolnych środków jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 823.293,23 zł. 

a) pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.432.823,88 zł

b) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.413.042,65 zł

c) wolnych środków jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.120.184,23 zł 

a) spłaty rat pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.002.277,00 zł

b) spłaty rat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 294.614,00 zł

- przychody w kwocie 6.262.900,00 zł

- wydatki w kwocie 6.262.900,00 zł

- przychody w kwocie 200.000,00 zł

- wydatki w kwocie 200.000,00 zł

a) Gminna Biblioteka Publiczna: 

- dotacja podmiotowa w wysokości 360.000,00 zł,

- dotacja celowa na realizację  zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Centrum Usług
Publicznych” w kwocie 1.090.436,00 zł. 

a) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w załączniku nr 16 - wieloletni
program inwestycyjny 

b) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w załączniku nr 15 - wydatki
na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy 

c) z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 5.000.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady 
Gminy  

 
Andrzej Dramski 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/422/09  

RADY GMINY ZBROSŁAWICE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2010 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”,  pkt 10 , art. 51, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 12 ust.1, art.165, art.166, art.167, art.168, art.173, art.174, art.176, art.182, art.184,
art.188 ust.2 i art.195 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr
249 poz.2104 z późniejszymi zmianami): 

Rada Gminy Zbrosławice  
uchwala: 

§ 1.  1. Ustala się  dochody budżetu gminy w wysokośc i  34.889.344,00 zł,  jak w załączniku nr 1,
w tym : 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 39.558.503,76 zł, jak w załączniku nr 5. 
2. Z wydatków ,o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: 

§ 3. Ustala się wykaz rocznych zadań majątkowych jak w załączniku nr 9.  

§ 4.  Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.669.159,76 zł,  załącznik nr 10, zostanie sfinansowany
przychodami z następujących tytułów: 

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 5.966.050,76 zł, w tym z tytułu : 

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w wysokości 1.296.891,00 zł, w tym z tytułu: 

3. Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów budżetu określa załącznik nr 11.  

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego wg załącznika nr 12 : 

§ 7. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, wg załącznika nr 13 : 

§ 8. Ustala się  dotację  dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.450.436,00 zł,  jak
w załączniku nr 14, w tym: 

§ 9. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w częśc i  zw iązanej z realizacją  zadań  gminy, jak
w załączniku nr 15.  

§ 10. Ustala się wieloletni program inwestycyjny, jak w załączniku nr 16.  

§ 11. Tworzy się  rezerwę  ogólną  w wysokości 39.490,00 zł  oraz rezerwę  celową  na realizację  zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.010,00 zł  

§ 12.  1. Ustala się  limit zobowiązań  z tytułu zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do
kwoty 4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. 
2. Upoważnia się  Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do kwoty
4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.  

§ 13. Upoważn ia  s ię  Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami.  

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków w ramach rozdziałów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.  

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 

§ 17. Upoważnia się  Wójta Gminy do przekazania uprawnień  kierownikom jednostek organizacyjnych
Gminy Zbrosławice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

§ 19. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2010r.  

a) dochody bieżące w wysokości 33.459.529,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 1.429.815,00 zł

1) subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 10.880.353,00 zł, w tym:

- część wyrównawcza 1.073.206,00 zł

- część równoważąca 64.502,00 zł

- część oświatowa 9.742.645,00 zł

2) dotacje na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych gminie na
podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.891.437,00 zł, jak w załączniku nr 2

3) dotacje na zadania własne w wysokości 1.198.495,82 zł, jak w załączniku nr 3

4) dochody własne w wysokości 19.919.058,18 zł, w tym: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości
185.000,00 zł, jak w załączniku nr 4. 

1) wydatki bieżące kwotę 32.241.596,60 zł, w tym na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15.493.658,39 zł

b) dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach
kwotę 630.000,00 zł, w zakresie: 

- administracji domów mieszkalnych wg stawki kalkulacyjnej 3,36 zł/m2

- oczyszczalni ścieków wg stawki kalkulacyjnej 1,44 zł/m3

c) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku na realizację  zadań  własnych gminy na kwotę  238 500,00 zł,  jak
w załączniku nr 6

d) wydatki na podstawie zawartych porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego
kwota 335 152,00 zł, jak w załączniku nr 7

e) wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie innymi ustawami kwotę 2 891 437,00 zł, jak w załączniku nr 8

f) wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 265.200,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 7.316.907,16 zł, w tym na: 

a) wydatki na zadania inwestycyjne kwotę  6.575.674,13 zł  i zakupy inwestycyjne kwotę
741.233,03 zł, 

a) wydatki na realizację  zadań  określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok w kwocie 185.000,00 zł,  jak
w załączniku nr 4. 

a) pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.432.823,88 zł;

b) kredytów w bankach krajowych w kwocie 2.413.042,65 zł;

c) wolnych środków jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 823.293,23 zł. 

a) pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.432.823,88 zł

b) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.413.042,65 zł

c) wolnych środków jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.120.184,23 zł 

a) spłaty rat pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.002.277,00 zł

b) spłaty rat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 294.614,00 zł

- przychody w kwocie 6.262.900,00 zł

- wydatki w kwocie 6.262.900,00 zł

- przychody w kwocie 200.000,00 zł

- wydatki w kwocie 200.000,00 zł

a) Gminna Biblioteka Publiczna: 

- dotacja podmiotowa w wysokości 360.000,00 zł,

- dotacja celowa na realizację  zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Centrum Usług
Publicznych” w kwocie 1.090.436,00 zł. 

a) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w załączniku nr 16 - wieloletni
program inwestycyjny 

b) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w załączniku nr 15 - wydatki
na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy 

c) z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 5.000.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady 
Gminy  

 
Andrzej Dramski 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/422/09  

RADY GMINY ZBROSŁAWICE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2010 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”,  pkt 10 , art. 51, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 12 ust.1, art.165, art.166, art.167, art.168, art.173, art.174, art.176, art.182, art.184,
art.188 ust.2 i art.195 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr
249 poz.2104 z późniejszymi zmianami): 

Rada Gminy Zbrosławice  
uchwala: 

§ 1.  1. Ustala się  dochody budżetu gminy w wysokośc i  34.889.344,00 zł,  jak w załączniku nr 1,
w tym : 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 39.558.503,76 zł, jak w załączniku nr 5. 
2. Z wydatków ,o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: 

§ 3. Ustala się wykaz rocznych zadań majątkowych jak w załączniku nr 9.  

§ 4.  Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.669.159,76 zł,  załącznik nr 10, zostanie sfinansowany
przychodami z następujących tytułów: 

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 5.966.050,76 zł, w tym z tytułu : 

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w wysokości 1.296.891,00 zł, w tym z tytułu: 

3. Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów budżetu określa załącznik nr 11.  

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego wg załącznika nr 12 : 

§ 7. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, wg załącznika nr 13 : 

§ 8. Ustala się  dotację  dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.450.436,00 zł,  jak
w załączniku nr 14, w tym: 

§ 9. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w częśc i  zw iązanej z realizacją  zadań  gminy, jak
w załączniku nr 15.  

§ 10. Ustala się wieloletni program inwestycyjny, jak w załączniku nr 16.  

§ 11. Tworzy się  rezerwę  ogólną  w wysokości 39.490,00 zł  oraz rezerwę  celową  na realizację  zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.010,00 zł  

§ 12.  1. Ustala się  limit zobowiązań  z tytułu zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do
kwoty 4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. 
2. Upoważnia się  Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do kwoty
4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.  

§ 13. Upoważn ia  s ię  Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami.  

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków w ramach rozdziałów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.  

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 

§ 17. Upoważnia się  Wójta Gminy do przekazania uprawnień  kierownikom jednostek organizacyjnych
Gminy Zbrosławice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

§ 19. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2010r.  

a) dochody bieżące w wysokości 33.459.529,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 1.429.815,00 zł

1) subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 10.880.353,00 zł, w tym:

- część wyrównawcza 1.073.206,00 zł

- część równoważąca 64.502,00 zł

- część oświatowa 9.742.645,00 zł

2) dotacje na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych gminie na
podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.891.437,00 zł, jak w załączniku nr 2

3) dotacje na zadania własne w wysokości 1.198.495,82 zł, jak w załączniku nr 3

4) dochody własne w wysokości 19.919.058,18 zł, w tym: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości
185.000,00 zł, jak w załączniku nr 4. 

1) wydatki bieżące kwotę 32.241.596,60 zł, w tym na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15.493.658,39 zł

b) dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach
kwotę 630.000,00 zł, w zakresie: 

- administracji domów mieszkalnych wg stawki kalkulacyjnej 3,36 zł/m2

- oczyszczalni ścieków wg stawki kalkulacyjnej 1,44 zł/m3

c) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku na realizację  zadań  własnych gminy na kwotę  238 500,00 zł,  jak
w załączniku nr 6

d) wydatki na podstawie zawartych porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego
kwota 335 152,00 zł, jak w załączniku nr 7

e) wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie innymi ustawami kwotę 2 891 437,00 zł, jak w załączniku nr 8

f) wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 265.200,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 7.316.907,16 zł, w tym na: 

a) wydatki na zadania inwestycyjne kwotę  6.575.674,13 zł  i zakupy inwestycyjne kwotę
741.233,03 zł, 

a) wydatki na realizację  zadań  określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok w kwocie 185.000,00 zł,  jak
w załączniku nr 4. 

a) pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.432.823,88 zł;

b) kredytów w bankach krajowych w kwocie 2.413.042,65 zł;

c) wolnych środków jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 823.293,23 zł. 

a) pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.432.823,88 zł

b) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.413.042,65 zł

c) wolnych środków jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.120.184,23 zł 

a) spłaty rat pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.002.277,00 zł

b) spłaty rat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 294.614,00 zł

- przychody w kwocie 6.262.900,00 zł

- wydatki w kwocie 6.262.900,00 zł

- przychody w kwocie 200.000,00 zł

- wydatki w kwocie 200.000,00 zł

a) Gminna Biblioteka Publiczna: 

- dotacja podmiotowa w wysokości 360.000,00 zł,

- dotacja celowa na realizację  zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Centrum Usług
Publicznych” w kwocie 1.090.436,00 zł. 

a) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w załączniku nr 16 - wieloletni
program inwestycyjny 

b) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w załączniku nr 15 - wydatki
na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy 

c) z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 5.000.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady 
Gminy  

 
Andrzej Dramski 
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alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok 

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XXXVIII/422/09 
Rady Gminy Zbrosławice 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik5.xls

 
Wydatki budżetu Gminy Zbrosławice 

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XXXVIII/422/09 
Rady Gminy Zbrosławice 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik6.doc

 
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających 

w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań własnych gminy 

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XXXVIII/422/09 
Rady Gminy Zbrosławice 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik7.doc

 
Wydatki na podstawie zawartych porozumień / umów miedzy jednostkami samorządu 

terytorialnego 

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr XXXVIII/422/09 
Rady Gminy Zbrosławice 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik8.doc

 
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr XXXVIII/422/09 
Rady Gminy Zbrosławice 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik9.xls

 
Jednoroczne zadania majątkowe 

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr XXXVIII/422/09 
Rady Gminy Zbrosławice 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik10.doc

 
Finansowanie deficytu w 2010 roku 

Załącznik nr 11  
do uchwały Nr XXXVIII/422/09 
Rady Gminy Zbrosławice 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik11.doc

 
Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu na rok 2010 roku 

Załącznik nr 12  
do uchwały Nr XXXVIII/422/09 
Rady Gminy Zbrosławice 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik12.doc

 
Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2010 

Załącznik nr 13  
do uchwały Nr XXXVIII/422/09 
Rady Gminy Zbrosławice 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik13.doc

 
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Załącznik nr 14  
do uchwały Nr XXXVIII/422/09 
Rady Gminy Zbrosławice 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik14.doc

 
Dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury w 2010 roku 

Załącznik nr 15  
do uchwały Nr XXXVIII/422/09 
Rady Gminy Zbrosławice 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik15.xls

 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i

3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy 

Załącznik nr 16  
do uchwały Nr XXXVIII/422/09 
Rady Gminy Zbrosławice 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
Zalacznik16.xls

 
Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Zbrosławice 

ID: ZIHAA-IQPMQ-QVVFN-VWHKK-WLXIK. Podpisany. Strona 3 / 6



UCHWAŁA NR XXXVIII/422/09  

RADY GMINY ZBROSŁAWICE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2010 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”,  pkt 10 , art. 51, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 12 ust.1, art.165, art.166, art.167, art.168, art.173, art.174, art.176, art.182, art.184,
art.188 ust.2 i art.195 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr
249 poz.2104 z późniejszymi zmianami): 

Rada Gminy Zbrosławice  
uchwala: 

§ 1.  1. Ustala się  dochody budżetu gminy w wysokośc i  34.889.344,00 zł,  jak w załączniku nr 1,
w tym : 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 39.558.503,76 zł, jak w załączniku nr 5. 
2. Z wydatków ,o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: 

§ 3. Ustala się wykaz rocznych zadań majątkowych jak w załączniku nr 9.  

§ 4.  Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.669.159,76 zł,  załącznik nr 10, zostanie sfinansowany
przychodami z następujących tytułów: 

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 5.966.050,76 zł, w tym z tytułu : 

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w wysokości 1.296.891,00 zł, w tym z tytułu: 

3. Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów budżetu określa załącznik nr 11.  

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego wg załącznika nr 12 : 

§ 7. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, wg załącznika nr 13 : 

§ 8. Ustala się  dotację  dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.450.436,00 zł,  jak
w załączniku nr 14, w tym: 

§ 9. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w częśc i  zw iązanej z realizacją  zadań  gminy, jak
w załączniku nr 15.  

§ 10. Ustala się wieloletni program inwestycyjny, jak w załączniku nr 16.  

§ 11. Tworzy się  rezerwę  ogólną  w wysokości 39.490,00 zł  oraz rezerwę  celową  na realizację  zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.010,00 zł  

§ 12.  1. Ustala się  limit zobowiązań  z tytułu zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do
kwoty 4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. 
2. Upoważnia się  Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do kwoty
4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.  

§ 13. Upoważn ia  s ię  Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami.  

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków w ramach rozdziałów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.  

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 

§ 17. Upoważnia się  Wójta Gminy do przekazania uprawnień  kierownikom jednostek organizacyjnych
Gminy Zbrosławice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

§ 19. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2010r.  

a) dochody bieżące w wysokości 33.459.529,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 1.429.815,00 zł

1) subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 10.880.353,00 zł, w tym:

- część wyrównawcza 1.073.206,00 zł

- część równoważąca 64.502,00 zł

- część oświatowa 9.742.645,00 zł

2) dotacje na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych gminie na
podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.891.437,00 zł, jak w załączniku nr 2

3) dotacje na zadania własne w wysokości 1.198.495,82 zł, jak w załączniku nr 3

4) dochody własne w wysokości 19.919.058,18 zł, w tym: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości
185.000,00 zł, jak w załączniku nr 4. 

1) wydatki bieżące kwotę 32.241.596,60 zł, w tym na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15.493.658,39 zł

b) dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach
kwotę 630.000,00 zł, w zakresie: 

- administracji domów mieszkalnych wg stawki kalkulacyjnej 3,36 zł/m2

- oczyszczalni ścieków wg stawki kalkulacyjnej 1,44 zł/m3

c) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku na realizację  zadań  własnych gminy na kwotę  238 500,00 zł,  jak
w załączniku nr 6

d) wydatki na podstawie zawartych porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego
kwota 335 152,00 zł, jak w załączniku nr 7

e) wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie innymi ustawami kwotę 2 891 437,00 zł, jak w załączniku nr 8

f) wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 265.200,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 7.316.907,16 zł, w tym na: 

a) wydatki na zadania inwestycyjne kwotę  6.575.674,13 zł  i zakupy inwestycyjne kwotę
741.233,03 zł, 

a) wydatki na realizację  zadań  określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok w kwocie 185.000,00 zł,  jak
w załączniku nr 4. 

a) pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.432.823,88 zł;

b) kredytów w bankach krajowych w kwocie 2.413.042,65 zł;

c) wolnych środków jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 823.293,23 zł. 

a) pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.432.823,88 zł

b) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.413.042,65 zł

c) wolnych środków jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.120.184,23 zł 

a) spłaty rat pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.002.277,00 zł

b) spłaty rat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 294.614,00 zł

- przychody w kwocie 6.262.900,00 zł

- wydatki w kwocie 6.262.900,00 zł

- przychody w kwocie 200.000,00 zł

- wydatki w kwocie 200.000,00 zł

a) Gminna Biblioteka Publiczna: 

- dotacja podmiotowa w wysokości 360.000,00 zł,

- dotacja celowa na realizację  zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Centrum Usług
Publicznych” w kwocie 1.090.436,00 zł. 

a) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w załączniku nr 16 - wieloletni
program inwestycyjny 

b) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w załączniku nr 15 - wydatki
na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy 

c) z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 5.000.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady 
Gminy  
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UCHWAŁA NR XXXVIII/422/09  

RADY GMINY ZBROSŁAWICE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2010 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”,  pkt 10 , art. 51, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 12 ust.1, art.165, art.166, art.167, art.168, art.173, art.174, art.176, art.182, art.184,
art.188 ust.2 i art.195 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr
249 poz.2104 z późniejszymi zmianami): 

Rada Gminy Zbrosławice  
uchwala: 

§ 1.  1. Ustala się  dochody budżetu gminy w wysokośc i  34.889.344,00 zł,  jak w załączniku nr 1,
w tym : 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 39.558.503,76 zł, jak w załączniku nr 5. 
2. Z wydatków ,o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: 

§ 3. Ustala się wykaz rocznych zadań majątkowych jak w załączniku nr 9.  

§ 4.  Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.669.159,76 zł,  załącznik nr 10, zostanie sfinansowany
przychodami z następujących tytułów: 

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 5.966.050,76 zł, w tym z tytułu : 

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w wysokości 1.296.891,00 zł, w tym z tytułu: 

3. Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów budżetu określa załącznik nr 11.  

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego wg załącznika nr 12 : 

§ 7. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, wg załącznika nr 13 : 

§ 8. Ustala się  dotację  dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.450.436,00 zł,  jak
w załączniku nr 14, w tym: 

§ 9. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w częśc i  zw iązanej z realizacją  zadań  gminy, jak
w załączniku nr 15.  

§ 10. Ustala się wieloletni program inwestycyjny, jak w załączniku nr 16.  

§ 11. Tworzy się  rezerwę  ogólną  w wysokości 39.490,00 zł  oraz rezerwę  celową  na realizację  zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.010,00 zł  

§ 12.  1. Ustala się  limit zobowiązań  z tytułu zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do
kwoty 4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. 
2. Upoważnia się  Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do kwoty
4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.  

§ 13. Upoważn ia  s ię  Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami.  

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków w ramach rozdziałów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.  

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 

§ 17. Upoważnia się  Wójta Gminy do przekazania uprawnień  kierownikom jednostek organizacyjnych
Gminy Zbrosławice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

§ 19. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2010r.  

a) dochody bieżące w wysokości 33.459.529,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 1.429.815,00 zł

1) subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 10.880.353,00 zł, w tym:

- część wyrównawcza 1.073.206,00 zł

- część równoważąca 64.502,00 zł

- część oświatowa 9.742.645,00 zł

2) dotacje na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych gminie na
podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.891.437,00 zł, jak w załączniku nr 2

3) dotacje na zadania własne w wysokości 1.198.495,82 zł, jak w załączniku nr 3

4) dochody własne w wysokości 19.919.058,18 zł, w tym: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości
185.000,00 zł, jak w załączniku nr 4. 

1) wydatki bieżące kwotę 32.241.596,60 zł, w tym na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15.493.658,39 zł

b) dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach
kwotę 630.000,00 zł, w zakresie: 

- administracji domów mieszkalnych wg stawki kalkulacyjnej 3,36 zł/m2

- oczyszczalni ścieków wg stawki kalkulacyjnej 1,44 zł/m3

c) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku na realizację  zadań  własnych gminy na kwotę  238 500,00 zł,  jak
w załączniku nr 6

d) wydatki na podstawie zawartych porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego
kwota 335 152,00 zł, jak w załączniku nr 7

e) wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie innymi ustawami kwotę 2 891 437,00 zł, jak w załączniku nr 8

f) wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 265.200,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 7.316.907,16 zł, w tym na: 

a) wydatki na zadania inwestycyjne kwotę  6.575.674,13 zł  i zakupy inwestycyjne kwotę
741.233,03 zł, 

a) wydatki na realizację  zadań  określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok w kwocie 185.000,00 zł,  jak
w załączniku nr 4. 

a) pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.432.823,88 zł;

b) kredytów w bankach krajowych w kwocie 2.413.042,65 zł;

c) wolnych środków jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 823.293,23 zł. 

a) pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.432.823,88 zł

b) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.413.042,65 zł

c) wolnych środków jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.120.184,23 zł 

a) spłaty rat pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.002.277,00 zł

b) spłaty rat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 294.614,00 zł

- przychody w kwocie 6.262.900,00 zł

- wydatki w kwocie 6.262.900,00 zł

- przychody w kwocie 200.000,00 zł

- wydatki w kwocie 200.000,00 zł

a) Gminna Biblioteka Publiczna: 

- dotacja podmiotowa w wysokości 360.000,00 zł,

- dotacja celowa na realizację  zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Centrum Usług
Publicznych” w kwocie 1.090.436,00 zł. 

a) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w załączniku nr 16 - wieloletni
program inwestycyjny 

b) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w załączniku nr 15 - wydatki
na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy 

c) z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 5.000.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady 
Gminy  

 
Andrzej Dramski 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/422/09  

RADY GMINY ZBROSŁAWICE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2010 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”,  pkt 10 , art. 51, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 12 ust.1, art.165, art.166, art.167, art.168, art.173, art.174, art.176, art.182, art.184,
art.188 ust.2 i art.195 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr
249 poz.2104 z późniejszymi zmianami): 

Rada Gminy Zbrosławice  
uchwala: 

§ 1.  1. Ustala się  dochody budżetu gminy w wysokośc i  34.889.344,00 zł,  jak w załączniku nr 1,
w tym : 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 39.558.503,76 zł, jak w załączniku nr 5. 
2. Z wydatków ,o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: 

§ 3. Ustala się wykaz rocznych zadań majątkowych jak w załączniku nr 9.  

§ 4.  Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.669.159,76 zł,  załącznik nr 10, zostanie sfinansowany
przychodami z następujących tytułów: 

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 5.966.050,76 zł, w tym z tytułu : 

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w wysokości 1.296.891,00 zł, w tym z tytułu: 

3. Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów budżetu określa załącznik nr 11.  

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego wg załącznika nr 12 : 

§ 7. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, wg załącznika nr 13 : 

§ 8. Ustala się  dotację  dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.450.436,00 zł,  jak
w załączniku nr 14, w tym: 

§ 9. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w częśc i  zw iązanej z realizacją  zadań  gminy, jak
w załączniku nr 15.  

§ 10. Ustala się wieloletni program inwestycyjny, jak w załączniku nr 16.  

§ 11. Tworzy się  rezerwę  ogólną  w wysokości 39.490,00 zł  oraz rezerwę  celową  na realizację  zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.010,00 zł  

§ 12.  1. Ustala się  limit zobowiązań  z tytułu zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do
kwoty 4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. 
2. Upoważnia się  Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do kwoty
4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.  

§ 13. Upoważn ia  s ię  Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami.  

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków w ramach rozdziałów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.  

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 

§ 17. Upoważnia się  Wójta Gminy do przekazania uprawnień  kierownikom jednostek organizacyjnych
Gminy Zbrosławice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

§ 19. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2010r.  

a) dochody bieżące w wysokości 33.459.529,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 1.429.815,00 zł

1) subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 10.880.353,00 zł, w tym:

- część wyrównawcza 1.073.206,00 zł

- część równoważąca 64.502,00 zł

- część oświatowa 9.742.645,00 zł

2) dotacje na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych gminie na
podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.891.437,00 zł, jak w załączniku nr 2

3) dotacje na zadania własne w wysokości 1.198.495,82 zł, jak w załączniku nr 3

4) dochody własne w wysokości 19.919.058,18 zł, w tym: 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości
185.000,00 zł, jak w załączniku nr 4. 

1) wydatki bieżące kwotę 32.241.596,60 zł, w tym na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15.493.658,39 zł

b) dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach
kwotę 630.000,00 zł, w zakresie: 

- administracji domów mieszkalnych wg stawki kalkulacyjnej 3,36 zł/m2

- oczyszczalni ścieków wg stawki kalkulacyjnej 1,44 zł/m3

c) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku na realizację  zadań  własnych gminy na kwotę  238 500,00 zł,  jak
w załączniku nr 6

d) wydatki na podstawie zawartych porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego
kwota 335 152,00 zł, jak w załączniku nr 7

e) wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie innymi ustawami kwotę 2 891 437,00 zł, jak w załączniku nr 8

f) wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 265.200,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 7.316.907,16 zł, w tym na: 

a) wydatki na zadania inwestycyjne kwotę  6.575.674,13 zł  i zakupy inwestycyjne kwotę
741.233,03 zł, 

a) wydatki na realizację  zadań  określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok w kwocie 185.000,00 zł,  jak
w załączniku nr 4. 

a) pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.432.823,88 zł;

b) kredytów w bankach krajowych w kwocie 2.413.042,65 zł;

c) wolnych środków jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 823.293,23 zł. 

a) pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.432.823,88 zł

b) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.413.042,65 zł

c) wolnych środków jako nadwyżk i  środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.120.184,23 zł 

a) spłaty rat pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.002.277,00 zł

b) spłaty rat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 294.614,00 zł

- przychody w kwocie 6.262.900,00 zł

- wydatki w kwocie 6.262.900,00 zł

- przychody w kwocie 200.000,00 zł

- wydatki w kwocie 200.000,00 zł

a) Gminna Biblioteka Publiczna: 

- dotacja podmiotowa w wysokości 360.000,00 zł,

- dotacja celowa na realizację  zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Centrum Usług
Publicznych” w kwocie 1.090.436,00 zł. 

a) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w załączniku nr 16 - wieloletni
program inwestycyjny 

b) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w załączniku nr 15 - wydatki
na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy 

c) z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 5.000.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady 
Gminy  
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