
Uchwała Nr XVI/123/2020  Rady Miejskiej w Sośnicowicach 
z dnia 29.01.2020 r. 

 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ppkt d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 509 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214,   
art. 235, art. 236,  art. 237, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm) Rada Miejska w Sośnicowicach 
uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Ustala się dochody     w łącznej kwocie  58 224 368,00 zł,  
z tego :  

a) bieżące w kwocie   46 300 368,00 zł, 
b) majątkowe w kwocie 11 924 000,00 zł,  
 

                zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Tabelami nr 1, 1a. 
 

2. Ustala się wydatki     w łącznej  kwocie  78 933 665,00 zł 
z tego :  

a) bieżące w kwocie  50 368 266,00 zł, 
b) majątkowe w kwocie 28 565 399,00 zł, 
 

                 zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Tabelami nr 2, 2a i 6. 
 

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załączoną do niniejszej 
uchwały Tabelą nr 2. 

 
§ 2. 

 
1.  Ustala się: 

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 21 471 271,00 zł 
b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości      761 974,00 zł 
c) kwotę planowanego deficytu w wysokości  20 709 297,00 zł 

oraz jego sfinansowanie przychodami pochodzącymi z: 
- zaciągniętych pożyczek w kwocie   1 400 000,00 zł 
- zaciągniętych kredytów w kwocie 10 000 000,00 zł 
- nadwyżki z lat ubiegłych    9 309 297,00 zł 
 

   zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Tabelami nr 3a i nr 3b. 
 
 
 
 



 
 

2. Ustala się limity zobowiązań : 
a) na zaciąganie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

w kwocie 1 400 000,00 zł, 
b) na zaciąganie kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu  

  do łącznej  kwoty 10 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań 
  finansowanych ze środków z UE, 

c) zaciąganie krótkoterminowych pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 
   roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej  kwoty  3 500 000,00 zł, w tym 
    na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE. 

 
 

§ 3. 
 

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości       90 000,00 zł .      
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 160 000,00 zł    na realizację zadań własnych 

z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 
 

§ 4. 
 

1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załączonym do niniejszej 
uchwały Załącznikiem nr 1a, 1b. 

2. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek 
oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załączonymi do niniejszej 
uchwały Załącznikami nr 2a, 2b, 2c. 

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacji dla zakładu budżetowego zgodnie 
z załączonym do niniejszej uchwały  Załącznikiem nr 3. 
 
 

§ 5. 
 

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały  Tabelą nr 4. 
 

2. Wskazuje się źródła finansowania i wydatki na realizację ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie 
z załączoną do niniejszej uchwały  Tabelą nr 5. 

 
 
 
 



 
§ 6. 

 
Wyliczenie rezerw, o których mowa w § 3 wskazano w Załączniku nr 4 a wielkość nadwyżki 
budżetowej z lat ubiegłych będącej do dyspozycji w roku 2020 w Załączniku nr 5. 
 
 
 

§ 7. 
 

1. W rozliczeniach między jednostkami budżetowymi Gminy Sośnicowice zwroty wydatków 
mogą być dokonywane poprzez ich zmniejszenie w jednostce, która je pierwotnie poniosła. 
 

2.  Przy dokumentowaniu transakcji, które nie podlegają przepisom ustawy o VAT 
(np. w przypadku dokonywania wzajemnych rozliczeń w ramach jednego, scentralizowanego 
podatnika VAT) stosuje się noty księgowe. 
 

3. Realizując, możliwą do wprowadzenia, zasadę „wznawiania wydatków” uzasadniając ją 
argumentem ujednolicenia rozliczeń z tytułu zwrotu VAT dla j.s.t. w bieżącym roku, należy 
je realizować poprzez o ten zwrot zrealizowanych wydatków. Kwoty z korekt deklaracji 
VAT-7 skutkujące zwrotem w danym roku VAT naliczonego z lat ubiegłych stanowią 
dochody roku bieżącego. 

 
 

§ 8. 
 

Upoważnia się Burmistrza do: 
 
1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, 

 
2. Zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w  § 2 ust. 2. 

 
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania 

zmian w planie wydatków jednostki w ramach działów, z wyjątkiem wynagrodzeń 
osobowych. 

 
 

        § 9. 
 

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku  i podlega publikacji 

w  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.  

 
 


