
Uchwała  Nr XLII / 362 / 06  
Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach

z dnia 13 stycznia 2006 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na rok 2006.

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 ust. 2, art. 166 ust. 1 i 2, art. 172, 173 ust. 1 i 4, art. 174, 176 ust. 1, art. 182, 184 ust. 1, 2, 
3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104),

- art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 
poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czerwionce - Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2006 w wysokości 74.932.423,- zł, zgodnie  
z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) dochody własne w kwocie 39.690.803,- zł, 

w tym :
- udziały  gminy  w  podatkach  stanowiących  dochód  budżetu  państwa  w  kwocie  

18.485.535,- zł,
- dochody z  tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 

520.000,- zł,
b) subwencję ogólną w kwocie 15.536.079,- zł,
c) dotacje  celowe z  budżetu  państwa na realizację  zadań  zleconych z  zakresu administracji 

rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie  ustawami  w  kwocie  łącznej  7.250.808,-  zł 
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 6,

d) dotacje  celowe  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych  zadań  bieżących  w  kwocie 
837.866,- zł,

e) dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 
11.285,- zł,

f) dotacje  z  funduszy  europejskich  i  celowych  związane  z  realizacja  zadań  inwestycyjnych  
w kwocie 11.427.462,- zł,

g) dotacje z budżetu państwa w kwocie 178.120,- zł. 

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2006 w wysokości 84.534.565,- zł, zgodnie  
z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 61.025.525,- zł,

w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 30.291.393,- zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami kwotę 7.250.808,- zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 6,
c) dotacje dla zakładu budżetowego kwotę 3.542.110,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
d) dotacje  na wspieranie  wykonania  zadań  publicznych w kwocie  475.000,-  zł,  zgodnie  

z załącznikiem Nr 8,



e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 1.043.000,- zł.

2) wydatki majątkowe kwotę 23.507.040,- zł, w tym:
▪ 3.434.331,- zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
▪ 7.622.318,- zł stanowią środki z EKO Funduszu,
▪ 244.124,- zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
▪ 100.000,- zł dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego

3. Z  kwoty  520.000,-  zł  wydatków  bieżących  związanych  z  realizacją  zadań  określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 30.000,- zł 
przeznacza się na dotacje na realizację zadań objętych ww. gminnym programem.

§ 3

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości  9.600.142,- zł  wskazuje się przychody  
z  emisji  serii  obligacji  komunalnych,  z  pożyczek  i  kredytów  związanych  z  realizacją  zadań 
inwestycyjnych oraz kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach roku 
2006. 
Ustalenie kwoty deficytu zawiera załącznik Nr 3. 

§ 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w roku 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Ustala się wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2006 – 2008 zgodnie 
z załącznikiem Nr 5.

§ 6

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

z załącznikiem Nr 9.

§ 6

Ustala  się  przychody  i  wydatki  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 672.124,- zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Przyjmuje  się  prognozę  kwoty  długu  oraz  plan  spłat  zobowiązań  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  – 
Leszczyny na lata 2006 – 2011 stanowiące załączniki  Nr 11 i  11a oraz Nr 12 i  12a do niniejszej 
uchwały. 



§ 10

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

budżetowego do wysokości 2.000.000,- 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. do zaciągania, w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, kredytów w wybranych 

przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 11

Określa  się  wysokość  sumy,  do  której  Burmistrz  może  samodzielnie  zaciągać  zobowiązania 
każdorazowo do kwoty 7.500.000,- zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 13

Traci moc uchwała Nr XL / 347 / 05 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 16 grudnia 
2005 roku w sprawie upoważnień dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na 2006 r.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i  podlega 
ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa  Śląskiego  oraz  na  tablicach  ogłoszeń  Urzędu 
Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.
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