
Uchwała Nr  XXIII / 197 / 2008 
Rady Gminy Bestwina 

 
z dnia 11 grudnia 2008 roku 

 
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, art. 55,  art.57, art. 58, 
art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 165, art. 165a, 166, 167, art.168, art. 173, art. 175, 
art. 176, art. 184,  art. 195 ust.2 i 3 oraz art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), a także art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 ze zmianami) 

 
Rada Gminy Bestwina 

uchwała: 
 

§ 1 
 
1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2009 w wysokości 24 257 715,00 zł.- zgodnie                       
załącznikiem Nr 1 i 2 – wg działów i źródeł pochodzenia. 
 
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje: 
 
- dochody majątkowe w kwocie 450 000,00 zł 
 
- dochody bieżące w kwocie 23 807 715,00 zł 
 
w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości  1 884 390,00 zł. (zał. Nr 4) 
 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                   
w wysokości 189 377,00 zł. (zał. Nr 5) 
 
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10 000,00 zł. (zał. Nr 6) 
 
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                    
w wysokości 130 000,00 zł. (zał. Nr 7) 
 
 

§ 2 
 
1. Ustala  się  wydatki   budżetu    Gminy  na  rok   2009   w     wysokości   27 955 680,00 zł.    zgodnie                             
    z załącznikiem Nr 2 i 3 
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na: 
 
  1. wydatki bieżące kwotę 21 148 121,00 zł. 
      w tym na:  
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 582 086,00 zł. 
b) dotacje dla samorządowych instytucji kultury 1 282 868,00 zł.,  zgodnie z załącznikiem Nr 12 
c) dotacje dla organizacji pozarządowych na cele związane z realizacją zadań gminy w kwocie 

110 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 
d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań      

zleconych gminie ustawami w kwocie 1 884 390,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 
e) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 189 377,00 zł. zgodnie                     

z załącznikiem Nr 5 
f) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst              

w kwocie 10 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 



g) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 
130 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 

h) pozostałe dotacje celowe w kwocie 1 205 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 13 
i) wydatki na obsługę długu w kwocie 202 200,00 zł. 

   
 
 
  2. wydatki majątkowe w kwocie 6 807 559,00 zł. 
      w tym: 
   a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 773 059,00 zł. 
      z tego:  
- limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Bestwina w kwocie 4 488 059,00 zł.   
  zgodnie z załącznikiem Nr 9   
- nie objęte wieloletnim planem inwestycyjnym w kwocie  2 285 000,00 zł. zgodnie  z załącznikiem               
  Nr 10   
   b) wydatki  na  zakupy   inwestycyjne   jednostek   budżetowych   w   kwocie 34 500,00 zł. zgodnie  
       z załącznikiem  Nr 11 
 

§ 3 
 
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu                                            
w kwocie 3 697 965,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

 
a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 330 160,00 zł. 
b) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 367 805,00 zł. 

 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 563 869,00 zł., i rozchody w kwocie 865 904,00 zł.  
    w tym: 
    spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW  865 904,00 zł. 
 
Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego w 2009 roku 
przedstawia załącznik Nr 14  
 

§ 4 
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15 
 
 

§ 5 
 
Ustala się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych 
zgodnie z załącznikiem Nr 16 
 

§ 6 
 
Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz inne środki nie podlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych 
zgodnie z załącznikiem Nr 17   

§ 7 
 
Tworzy się rezerwy :  
a) ogólną w kwocie  58 914,00 zł. 
b) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie  5 000,00 zł. 
         
 
 

 



§ 8 
 
Ustala się dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu opłat za wydane dowody osobiste 
oraz opłat za udostępnienie danych osobowych w gminnego zbioru meldunkowego 
Dział 750 – Administracja publiczna     w kwocie 9 400,00 zł. 
Dział 852 – Pomoc społeczna              w kwocie 1 000,00 zł.  
 

§ 9 
 
Ustala się, że zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wydatki 
tego  roku budżetowego, natomiast zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach, podlegają 
odprowadzeniu na dochody budżetu gminy. 
    

§ 10 
  
Upoważnia się Wójta Gminy do: 
  
1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami  
2. lokowania  wolnych  środków  budżetowych  na  rachunkach bankowych w innych bankach niż bank  
    prowadzący obsługę budżetu gminy  
3. zaciągania  kredytów  i  pożyczek   krótkoterminowych   na   pokrycie   występującego  w ciągu roku  
   deficytu budżetowego do kwoty 650 000,00 zł.  
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010)  jest   niezbędna  
   dla zapewnienia ciągłości działania Gminy   i   termin  zapłaty upływa w 2010 roku – na łączną kwotę  
   150 000,00 zł.  
5. zaciągania  zobowiązań  na  finansowanie    wydatków,  o   których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy o  
    finansach publicznych 
 

§ 11 
 
Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu 
za I półrocze 2009 roku w układzie uchwalonego budżetu. 
 

§ 12 
  
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
   

§ 13 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie             
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.         
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 
 
                                                                                         
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
                       Jerzy Zużałek 
 
 


