
PROJEKT 

Uchwała Nr 

Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2020 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, 

art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska          

w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 116.155.000 zł, w tym:  

1) dochody bieżące: 102.700.000 zł; 

2) dochody majątkowe: 13.455.000 zł; 

- jak w załączniku nr 1 i 2. 

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 135.155.000 zł, w tym:  

1) wydatki bieżące w wysokości 102.600.000 zł; 

2) wydatki majątkowe w wysokości 32.555.000 zł; 

- jak w załączniku nr 3 i 4. 

 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 19.000.000 zł zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych obliga-

cji komunalnych w kwocie 19.000.000 zł. 

 

§ 4. Ustala się: 

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 22.000.000 zł; 

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.000.000 zł; 

- jak w załączniku nr 5. 

 

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 178.000  zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 622.000 zł, w tym na: 

1) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być 

dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  

w wysokości 300.000 zł; 

2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 322.000 zł. 

 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów 

wartościowych do wysokości 27.000.000 zł. 



 

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

wych w kwocie 430.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gmin-

nym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii  

w wysokości 430.000 zł. 

 

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020. Zestawienie plano-

wanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 283.833,63 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie 

 z załącznikiem nr 7 i 7a. 

 

§ 10. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych, 

zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleco-

nych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień   

z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jed-

nostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 

5.000.000 zł; 

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek  

i kredytów w wysokości 3.000.000 zł; 

c)  na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19.000.000 zł 

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia  

i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych za wyjątkiem tworze-

nia nowych zadań objętych załącznikiem nr 8; 



4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialne-

go do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w la-

tach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wyni-

kające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000 zł; 

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000 zł; 

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach  

niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

 

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

 

 


