
                                           Projekt
UCHWAŁA Nr ….......................

RADY GMINY PRZYSTAJŃ
z dnia  …...................... roku

w sprawie  budżetu Gminy Przystajń  na 2021 rok.

           Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.9 lit.c) i lit.d)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.) oraz art.  211, art. 212, art.
214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz.869 późn. zm.) 

Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje ;

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości                         32     529     346,82 zł.  
   z tego : 

a) dochody  bieżące w kwocie             28 896 764,31 zł.
b) dochody  majątkowe w kwocie               3 632 582,51 zł.

  zgodnie z załącznikiem  nr 1.  

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w  wysokości                          34     636     243,82   zł.      
    z tego : 

a) wydatki bieżące w kwocie             28 626 126,55 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie               6 010 117,27 zł.

 zgodnie z załącznikiem nr 2. 
     § 2

Dochody i wydatki obejmują:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 
wysokości 110 000,00 zł. oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych w wysokości 107 000,00 zł. i
wydatki na realizację zadań określonym w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w
wysokości 4 000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w wysokości 1 204 100,00 zł.
oraz wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 
1 204 100,00 zł.

3. Ustala  się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000,00 
zł. oraz wydatki na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000,00 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej  i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem  nr 3. 

5. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją 
zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem
nr 5.



§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 106 897,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody:
a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 605 780,00 zł.,
b) przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 501 117,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody  budżetu w wysokości 2 919 389,00 zł. z następujących tytułów:

a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1 418 272,00 zł.,
b) przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 501 117,00 zł.

 
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości  812 492,00 zł. z następujących tytułów :

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości  432 292,00 zł.,
b) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 380 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 5

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości  117 200,00 zł. w tym :
1) rezerwę ogólną w wysokości 35 000,00 zł.
2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości  82 200,00 zł. 

§ 6

Na obsługę długu publicznego planuje się wydatki w wysokości  195 000,00 zł.

     § 7

Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu gminy  :
a) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych
b) podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 
zgodnie z załącznikiem nr 8.        

§ 9

Ustala się planowane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 9.        

§ 10
Ustala się : limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisję papierów 
wartościowych na :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy  w 
wysokości 500 000,00 zł.     

2) na finansowanie planowanego deficytu z tytułu  zaciągniętych pożyczek i kredytów 
na rynku krajowym  w wysokości 1 418 272,00 zł.  

3) na spłatę z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  w wysokości 812 492,00 zł. 
 



§ 11

Upoważnia się Wójta do :

    1. Dokonywania zmian  w planie  wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach    
        działu w zakresie  wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy   
        oraz  wydatków majątkowych. 
    2. Dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach  
        działu.
    3. Lokowania w trakcie roku czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w   
        bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego  

   deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.
    5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia    
        ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.
      

§ 12

 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 13

Uchwała  wchodzi w życie z  dniem  1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy 

 …............................................
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