
 

 

PROJEKT-      UCHWAŁA NR …………. 

RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia …………….. 2020 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2021 r. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 

222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 15 894 129,00 zł, są to 

dochody bieżące, jak w załączniku nr 1. 

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 17 613 752,92 zł: 

          1) wydatki bieżące: 15 159 656,68 zł, 

          2) wydatki majątkowe: 2 454 096,24 zł, jak w załączniku nr 2 i 3. 

 

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 719 623,92 zł, który zostanie pokryty: przychodami 

pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 619 623,92 zł, kredytem             

w kwocie 600 000,00 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w kwocie 500 000,00 zł. 

 

§  4. Ustala się przychody w łącznej kwocie 1 919 623,92 zł.: 

§  952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 600 000,00 zł, 

§  950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 819 623,92 zł, 

§ 905 -  Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 500 000,00 zł. 

 

§  5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 200 000,00  zł.: 

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 200 000,00 zł. 

 

§  6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości   

900 000,00 zł. 

 

§ 7. 1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 68 000,00 zł. 

       2.Tworzy się rezerwę celową w kwocie 42 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 

§ 8.  1.Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 19 950,00 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych w 

gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 2 000,00 zł, oraz realizację zadań 

realizowanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych 

w kwocie 17 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

         2.Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie       

ze środowiska w wysokości 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

         3.Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi              

w wysokości 604 600,00 zł. i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w wysokości 605 902,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
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         4. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu w kwocie 500 000,00 zł, przeznacza się na wydatki inwestycyjne, zgodnie                  

z załącznikiem Nr 7. 

 

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu administracji 

rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9. 

 

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021, 

zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

 

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 196 112,18 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie  

z załącznikiem nr 11. 

 

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem 

Nr 12. 

 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1. dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia  

i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, 

2. zaciągania w roku budżetowym krótkoterminowych kredytów i pożyczek  

do wysokości  300 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, 

3. przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem planu wydatków  

na wynagrodzenia. 

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01stycznia 2021 r. 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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                                                                                            Zębowice, dnia 13 listopada 2020 r. 

 

 

 

UZASADNIENIE   

DO  PROJEKTU UCHWAŁY  BUDŻETOWEJ 

ROK 2021 
 

 

 

 

 

I  DOCHODY   Z   TYTUŁU  PODATKÓW  I  OPŁAT LOKALNYCH 

 

 

 Planując dochody z podatku leśnego uwzględniono przeciętną cenę drewna ogłoszoną 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 196,84 zł za 1 m³ . 

 Podatek rolny ustalono na podstawie ceny 1 dt żyta, przyjmowanej jako podstawa 

obliczania podatku rolnego na 2021 r . (cena skupu żyta 58,55 zł). Występują skromne 

dochody z uwagi na niska bonitacje gleby, klasy V i VI są zwolnione z podatku.  

Podatek od nieruchomości ustalono na podstawie stawek wynikających z uchwały     

Nr XVI/105/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie określenia 

wysokości podatku od nieruchomości. Brak dużych podmiotów gospodarczych, które 

mogłyby zwiększyć bardzo niskie dochody gminy. 

Opłatę od posiadania psów ustalono na podstawie stawek wynikających z uchwały    

Nr XXV/188/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę      

w sprawie opłaty od posiadania psów. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie stawek 

wynikających z uchwały Nr XV/101/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

II   INWESTYCJE 

1.  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice ( 72 sztuk ) , 

finansowane będzie:  - ze środków własnych budżetu Gminy  990 214,00 zł,  

i z zaciągniętego kredytu  600 000,00 zł, zgodnie z rozstrzygnięciem przetargowym na 

lata 2018-2021.  
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2. Budowa przepustu wraz z przebudową drogi gminnej w jej obrębie poprzez      

rozbiórkę istniejącego mostu – kategoria obiektu – XXVIII na działce położonej        

w miejscowości Zębowice, ul. Borowiańska – część drugą płatności za zrealizowaną 

usługę w roku 2020 - finansowana ze środków własnych budżetu Gminy. 

3. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa               

w Zębowicach, finansowana ze środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł i 50 000,00 zł ze środków 

własnych budżetu Gminy. 

4. W wydatkach inwestycyjnych: Dz. Rozdział: 600-60017; 900-90015 przewidziano 

wydatki inwestycyjne w wysokości 48 882,24 zł. z czego w ramach funduszu 

sołeckiego zagwarantowano odpowiednio kwoty zgodnie z załącznikiem Nr 11 do 

projektu uchwały budżetowej. 

 

 
 


