Projekt
Uchwała budżetowa Gminy Goleszów na 2020 rok
Nr 0007……2019
Rady Gminy Goleszów
z dnia ......grudnia 2019 roku
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),
oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) na wniosek
Wójta Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:
§1
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości
w tym:
1) dochody bieżące
w wysokości
2) dochody majątkowe
w wysokości
jak w załączniku nr 1 do uchwały.

60 507 768,00 zł,
59 398 316,00 zł;
1 109 452,00 zł,

§2
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości
w tym:
1) wydatki bieżące
w wysokości
2) wydatki majątkowe
w wysokości
jak w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Ustala się wydatki majątkowe jak w załączniku nr 9 do uchwały.

62 771 510,10 zł,
55 427 089,03 zł;
7 344 421,07 zł,

§3
Ustala się deficyt w budżecie w wysokości 2 263 742,10 zł, który zostanie pokryty z wolnych
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§4
Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 283 742,10 zł z tytułu wolnych
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§5
1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 20 000,00 zł przeznaczonych na
spłatę:
1) pożyczki
w wysokości
20 000,00 zł.

2. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych
zawiera załącznik nr 10 do uchwały.
§6
Tworzy się rezerwy w budżecie:
1. ogólną w wysokości 250 000,00 zł;
2. celowe w wysokości 470 000,00 zł, w tym:
1) na wydatki bieżące i majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
170 000,00 zł,
2) na wydatki bieżące w jednostkach budżetowych w wysokości 150 000,00 zł,
3) na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych w wysokości 150 000,00 zł.
§7
Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku nr 3 do uchwały;
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do
budżetu państwa, jak w załączniku nr 4 do uchwały;
3) dotacje i wydatki na realizację zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 5 do
uchwały;
4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 6 do uchwały;
5) dotacje udzielane z budżetu Gminy Goleszów, jak w załączniku nr 8 do uchwały;
6) wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku
nr 9 do uchwały;
7) funduszu sołecki, jak w załączniku nr 13 do uchwały.
§8
Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
172 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 157 000,00 zł
i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii w wysokości 15 000,00 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
§9
Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości
50 000,00 zł jak w załączniku nr 11 do uchwały.
§ 10
Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na realizację zadań
określonych w ww. ustawie, jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 11
Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 263 742,10 (słownie:
dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa 10/100) złote;
2) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 3 000 000,00 zł;
3) kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do łącznej wysokości 2 320 000,00
zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dwadzieścia 00/100) złotych.
§ 12
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach
między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie
nowych wydatków majątkowych;
2) dokonywania w ramach działu przeniesień planowanych wydatków bieżących
obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich
naliczane;
3) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskania
płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą
wyniku budżetu;
4) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami realizacji
przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;
5) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych
z budżetu środków europejskich;
6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu Gminy;
7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu
roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej kwoty 3 000 000,00 zł;
8) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości
poszczególnych limitów określonych w § 11 projektu uchwały.
§ 13
Ustala się zasady wykonywania budżetu:
1) wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych
pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego,
po którym nastąpiło ich pobranie;
2) wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów
budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po którym
nastąpiło ich pobranie;
3) wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych Gminie ustawami, pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy według
stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu

na 20 dzień miesiąca – w terminie do 23 dnia miesiąca, według stanu na dzień 31 grudnia
do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym;
4) uzyskane w ciągu roku budżetowego zwroty dotacji, zaliczek udzielonych w tymże roku
oraz korekt i mylnie dokonanych wydatków dotyczących tegoż roku są przyjmowane
na zmniejszenie wydatków;
5) uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków są przyjmowane
na dochody budżetu gminy.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

