UCHWAŁA NR II/10/10
RADY GMINY BESTWINA
z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2011
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 art.
258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240
z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
RADA GMINY BESTWINA
uchwala :
§ 1.
1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 34 485 973,61 zł
w tym:
a) dochody bieżące 22 336 090,47 zł w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 117 569,88 zł
b) dochody majątkowe 12 149 883,14 zł w tym:
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5 393 883,14 zł
2. Ustala się plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu na rok 2011 wg działów, rozdziałów
i paragrafów zgodnie z Tabelą Nr 1
§ 2.
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 36 726 627,61 zł z czego:
1) wydatki bieżące w wysokości 22 031 435,88 zł
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 390 293,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 351 273,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 039 020,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące 1 797 700,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 472 079,88 zł
d) wydatki na obsługę długu 240 000,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 131
363,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 14 695 191,73 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 393
883,14 zł
2. Ustala się plan wydatków bieżących według grup i wydatków majątkowych budżetu na 2011 rok
z uwzględnieniem działów i i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z Tabelą Nr 2
Id: FBRRQ-ZAPUY-AUJLW-THCVS-ULAGV. Podpisany

Strona 1

§ 3.
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 240 654,00 zł
który zostanie pokryty przychodami z:
1) zaciągniętych pożyczek 1 360 000,00 zł
2) zaciągniętych kredytów 143 499,00 zł
3) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych 737 155,00 zł
§ 4.
1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 497 155,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów
budżetu w wysokości 2 256 501,00 zł jak poniżej:
1) dochody ogółem 34 485 973,61 zł
2) wydatki ogółem 36 726 627,61 zł
3) wynik (1-2) deficyt 2 240 654,00 zł
4) przychody budżetu 4 497 155,00 zł z czego:
a) pożyczki 1 360 000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – Bestwinka 880 000,00 zł
- wymiana sieci wodociągowej ul. Jawiszowicka 480 000,00 zł
b) kredyty 2 400 000,00 zł
- drogi ul. Bialska 700 000,00 zł
- chodnik ul. Janowicka 300 000,00 zł
- SET Kaniów 1 000 000,00 zł
- Sala Gimnastyczna Kaniów 400 000,00 zł
c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 737 155,00 zł
5) Rozchody budżetu 2 256 501,00 zł
§ 5.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 240 654,00 zł
2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 256
501,00 zł
3) Upoważnia się Wójta Gminy Bestwina do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
w kwotach określonych w § 4 pkt. 4 lit. a i b
4) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 110 000,00 zł
§ 6.
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 36 728,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 29 772,00 zł z czego:
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 29 772,00 zł
§ 7.
Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
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1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3
2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które otrzymano dotacje celowe z budżetu
państwa zgodnie z Tabelą Nr 4
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na które zawarto porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego. Zgodnie z tabelą Nr 5
4) Ustala się dochody w kwocie 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 134 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00
zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z tabelą
Nr 6
5) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł oraz wydatki
na finansowanie zadań Gminy Bestwina w zakresie ochrony środowiska w wysokości 103 000,00 zgodnie
z tabelą Nr 7
§ 8.
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2011 w łącznej kwocie 1 797
700,00 zł – jak w załączniku Nr 1
§ 9.
Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej:
dochody 268 200,00 zł; wydatki 268 200,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 10.
W zakresie wykonywania budżetu na 2011 rok upoważnia się Wójta Gminy do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan
zadłużenia w ciągu 2011 nie może przekroczyć limitu 1 110 000,00 zł.
2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu
3) Dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków
bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, z wyłączeniem wydatków
bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
§ 11.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Zużałek
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