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UCHWAŁA NR IV/ 7 /2010
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 23 grudnia 2010 r.

w sprawie: budżetu Gminy Gorzyce na 2011 rok 

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” i lit.”i” i pkt 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 42, poz.1591 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2 i ust 5, art. 
212, art. 214, art. 217 ust.2, pkt 2,3,6, art.218, art.219 ust.1, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.222 ust.1 i ust. 
2,pkt 3, art. 235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3, art. 237 ust.2 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 50.860.330,00zł, z tego : 

1)dochody bieżące w kwocie 46.090.871,00zł, 

2)dochody majątkowe w kwocie 4.769.459,00zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1. 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 53.417.780,69zł, z tego : 

1)wydatki bieżące w kwocie 43.049.182,44zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 

2)majątkowe w kwocie 10.368.598,25zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3. 

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 2.557.450,69zł. oraz następujące źródła jego 
pokrycia: 

1)kredyt długoterminowy w kwocie 466.916,77zł. 

2)pożyczka długoterminowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, 
na realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku”, w kwocie 
720.000,00zł, 

3)wolne środki na rachunkach bankowych w kwocie 1.166.000,00zł, 

4)pożyczka wyprzedzająca finansowanie zadania pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce 
– zadanie 5, etap I – Odra”, realizowanego przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 
204.533,92zł. 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.290.533,92zł, 
z następujących tytułów: 

1)kredytu długoterminowego w kwocie 5.200.000,00zł. 

2)pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, w kwocie 720.000,00zł, 

3)pożyczki wyprzedzającej finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich – 204.533,92zł. 

4)wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.166.000,00zł, zgodnie z załączoną do 
niniejszej uchwały tabelą Nr 4. 

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 4.733.083,23zł, z następujących 
tytułów: 

1)spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.455.800,00zł, 

2)spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.277.283,23zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały 
tabelą Nr 5. 

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 

1)na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 
2.000.000,00zł. 

2)na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.391.450,69zł. 

3)na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.733.083,23zł. 

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę 
zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 337.971,00zł, z czego: 
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1)poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach ,przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu 
Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków 
Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 83.830zł. 

2)poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział 
w Katowicach,przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na 
realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II 
w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 254.141,00zł. 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 54.200,00zł. 

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 
w wysokości 101.100,00zł, 

§ 4. Ustala się: 

1)dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 290.000,00zł. 

2)wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, w wysokości 286.000,00zł. 

3)wydatki na realizację zadań określonych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 
w wysokości 4.000,00zł. 

§ 5. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 
w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 6. 

2. Wójt Gminy poinformuje sołtysów o sposobie i terminach realizacji przedsięwzięć zaplanowanych 
w ramach Funduszu Sołeckiego. 

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji 
rządowej, zgodnie z załączoną tabelą Nr 7. 

2. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie 
z załączoną tabelą Nr 8. 

§ 7. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy 
Strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie 
należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 
– Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

4. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego 
w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

5. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki 
budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. 
Dz.U. z 2004 nr 256, poz.2572, z późn.zm.) oraz plan wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, 
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 8. 1. Samorządowe zakłady budżetowe, tj. „Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” 
w Gorzycach” oraz „Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy”, nie wpłacają 
nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresów sprawozdawczych do budżetu gminy lecz 
przeznaczają ją na własne zadania statutowe. 

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku 
budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku 
budżetowym, z zastrzeżeniem ust.4. 

3. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach 
budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące i podlegają odprowadzeniu na rachunek podstawowy 
budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Uzyskane przez jednostkę budżetową - Urząd Gminy, zwroty wydatków są przyjmowane, niezależnie 
od okresu ich realizacji, na rachunek bieżący dochodów jednostki. 

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do: 
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1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu 
budżetu do wysokości 2.000.000,00zł, 

2)zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 2, ust.2, w bankach wybranych w trybie 
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, 

3)spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów, do wysokości ustalonej w planie 
rozchodów, o którym mowa w § 2 ust.3, wraz z odsetkami 

4)lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu gminy 

5)spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, do wysokości określonej w § 2, ust. 5. 

6)dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2011 rok, polegających na przeniesieniach 
w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej 

7)dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2011 rok, polegających na przeniesieniach 
w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji 
budżetowej 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

mgr Krzysztof Małek
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