
Uchwała Nr XXIX/211/2009 
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 18 grudnia 2009 roku 

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2010 roli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", lit „i" oraz art. 61 ust 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, 
art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240) 
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241). 

uchwala się, co następuje: 

§ 1.Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 20.344.004zł, w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie 12.856.935zł 
2) dochody majątkowe w kwocie 7.487.069zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 25.012.004zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 
11.476.882zł, wtym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 7.619.626zł 
w tym na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.530.264zł 
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2.089.362zł 
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 557.265zł 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.834.287zł; 
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii 

Europejskiej 95.704zł 
5) wydatki na obsługę długu publicznego 370.000zł. 



3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 
13.535.122zł, wtym: 

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.535.122zł 
w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 
w kwocie 10.382.128zł. 

§3.1 Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 
2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.668.000zł, który 
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. 
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.145.93Izł i rozchody 
budżetu w łącznej kwocie 2.477.931 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

w kwocie 2.000.000zł; 
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4.918.000zł; 
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.512,329zł. 

§ 6. W budżecie ustala się rezerwy: 
1) ogólną w kwocie 29.000zł; 
2) celową w kwocie l.OOOzł na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego; 
3) celową w kwocie 20.000.zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. 

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w łącznej kwocie 1.466.559zł 
wtym: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 
1.228.799zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały; 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 
237.760zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do uchwały. 

§8. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 
nr 7 do uchwały. 
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 
nr 7a do uchwały. 



§9. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie 
z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

§10.1. Ustala się dochody w kwocie 55.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.700zł na realizację 

zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.300zł na realizację zadań określonych 
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 

§11.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

§12 Wydatki budżetu na 2010r. obejmują zadania jednostek pomocniczych 
gminy na łączną kwotę 48.803zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lutego 2009r. o flinduszu sołeckim na kwotę ogółem 48.803zł, w tym: 

1) sołectwo Bodzów - 7.931 zł 
2) sołectwo Bycz - 7.177zł 
3) sołectwo Drogomil - 7.177zł 
4) sołectwo Królikowice - 6.423zł 
5) sołectwo Małaszowice - 6.315zł 
6) sołectwo Tarnów Bycki - ó.OOOzł 
7) sołectwo Wierzbnica - 7.780zł. 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do : 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego 

deficytu budżetu w wysokości 2.000.000zł oraz ich zabezpieczenia w formie 
weksla in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne budżetu 
gminy. 

2) zaciągania zobowiązań: 
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków 
Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do 
wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 do uchwały; 

b) z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, których 
termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 
l.OOO.OOOzł. 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych 
w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 

4)udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1 .OOO.OOOzł; 



5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 

6) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających 
na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych. 

§14 Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki 
Komunalnej do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego 
na 2010 rok, polegających na przenoszeniu planu wydatków pomiędzy 
paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, 
za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 
wydatków majątkowych. 

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego. 

Przewodniczący 
I^dy Miejskie 

Atuirz^ 'dkrni^ewsO' 


