
Projekt

z dnia  20 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) Rada Miejska Brzegu uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeg na rok 2020.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 178.565.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 
z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 170.394.138 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 8.171.194 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 189.070.602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 
w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 167.670.668 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 21.399.934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 10.505.270 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 
z kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) przychody na łączną kwotę 13.228.740 zł;

2) rozchody na łączną kwotę 2.723.470 zł.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się :

1) rezerwę ogólną w wysokości 240.000 zł;

2) rezerwę celową w wysokości 535.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) rezerwę celową w wysokości 100.000 zł, na realizację budżetu obywatelskiego.

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w wysokości 820.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w wysokości 742.230 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 
w wysokości 192.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 49.680.942 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień 
z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
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§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów 
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 92.000 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę 11.420.269, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla:

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.555.618 zł;

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.864.651 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych 
jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości:

1) dochody 215.600 zł;

2) wydatki 215.600 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi w wysokości 
6.855.346 zł i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w wysokości 6.855.346 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz wydatków na realizację zadań własnych 
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 180.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 5.046.888 zł, 
w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3.000.000 zł;

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 2.046.888 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących 
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, 
w granicach działu klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te 
nie pogorszą wynkiu budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków 
w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian 
w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków 
majątkowych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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