
UCHWAŁA NR XXXIX/295/2018
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy 
Bestwina na rok 2018

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 
roku poz.2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2018 roku poz. 994)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 776 000,00 zł. -   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 456 000,00 zł.

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 320 000,00 zł.,

1) dochody bieżące o kwotę 320 000,00 zł.,

a) Rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 320 000,00 zł.,

- z tytułu zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst o kwotę 320 000,00 zł.,

2) dochody majątkowe o kwotę 456 000,00 zł.

a) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 456 000,00 zł.

- z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 456 000,00 zł.

§ 2. 

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 2 783 750,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 1 501 959,00 zł.,

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 300 000,00 zł.,

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 820 000,00 zł.,

- 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 20 750,00 zł.,

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100 000,00 zł.,

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 41 041,00 zł.

1) wydatki bieżące  o kwotę 331 791,00 zł.,

2) wydatki majątkowe o kwotę 2 451 959,00 zł.,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminu na rok 2018 o kwotę 7 750,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej Uchwały w działach:

- 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 5 750,00 zł.,

- 855 - Rodzina  o kwotę 2 000,00 zł.,

1) wydatki bieżące o kwotę 7 750,00 zł.
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§ 3. Dokonuje się  zmian w załączniku nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2018 r., który po zmianach 
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, 
który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 - Zestawienie kwot dotacji udzielanej z budżetu  gminy, który po 
zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 6. Zmienia się § 9 Uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: ustala się limit zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8 610 200,00 zł.,

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu  w wysokości 1 500 000,00 zł.,

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w wysokości 1 110 200,00 zł.,

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 000 000,000 zł.

§ 7. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 49 333 071,17 zł.,

2. po stronie wydatków kwotę 52 933 071,17 zł.,

3. wynik (1-2) deficyt 3 000 000,00 zł., Deficyt budżetu Gminy Bestwina zostanie sfinansowany przychodami 
z zaciągniętej pożyczki w wysokości 1 000 000,00 zł., oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów 
wartościowych w wysokości 2 000 000,00 zł.

4. przychody wynoszą  5 436 567,00 zł.,

5. rozchody wynoszą 2 436 567,00 zł.,

§ 8.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego

 

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik
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Dział Rozdział Paragraf
600

60078

6330

801
80104

2057

Treść Kwota
Transport i ł ączność 456 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 456 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych)

456 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego

320 000,00

Oświata i wychowanie 320 000,00
Przedszkola 320 000,00

Razem zwiększenia: 776 000,00

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/295/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 28 maja 2018 r.
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Dział Grupa Treść

600 Transport i ł ączność

Drogi publiczne gminne

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa

Ochotnicze straże pożarne

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

Przedszkola 

B4SUZ
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych

M1IUZ
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich 
statutowych zadań

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane

855 Rodzina

Wspieranie rodziny

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiany w planie wydatków

85504 - 2 000,00

- 2 000,00

100 000,00

- 5 750,00

20 750,00

- 2 000,00

50 000,00

15 000,00

85154 15 000,00

500 000,00

80104 320 000,00

270 000,00

300 000,00

820 000,00

80101 500 000,00

570 000,00

300 000,00

75412 300 000,00

60016 931 959,00

931 959,00

60078 570 000,00

Rozdział Wartość

1 501 959,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/295/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 28 maja 2018 r.
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Pozostała działalność

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

B2DOT dotacje na zadania bieżące

Razem zwi ększenia: 2 783 750,00

92109 41 041,00

41 041,00

Razem zmniejszenia: 7 750,00

90095 100 000,00

100 000,00

41 041,00
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w złotych

Treść
Klasyfikacja

§
2 3

Przychody z zaciągniętych pożyczek na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzacych z budżetu Unii 
Europejskiej

903

Przychody ze sprzedaży innych papierów 
wartościowych

931

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 
6 ustawy

950

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym

952

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

Wykup innych papierów wartościowych 982

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów

9923 99 375,00

Rozchody ogółem: 2 436 567,00

1 1 017 192,00

2 1 320 000,00

2 2 000 000,00

3 1 326 367,00

4 1 000 000,00

1 4

Przychody ogółem: 5 436 567,00

1 1 110 200,00

Przychody i rozchody bud żetu w 2018r.

Lp. Kwota

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/295/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 28 maja 2018 r.
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dział rozdział § wyszczególnienie plan

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadaj ących osobowosci 
prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 135 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw 135 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 135 000,00

wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczane

wydatki związane z 
realizacją ich 

statutowych zadań

851 90 000,00 33 750,00 56 250,00
85153 4 000,00 2 000,00 2 000,00

85154 71 000,00 31 750,00 54 250,00
852 2 000,00 0,00 2 000,00

85205 2 000,00 0,00 2 000,00

855 43 000,00 12 000,00 31 000,00

85504 43 000,00 12 000,00 31 000,00

135 000,00 45 750,00 89 250,00RAZEM

Ochrona zdrowia

z tego:

Pomoc społeczna

WYDATKI

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Zwalczanie narkomanii

Zadania w w zakresie  przeciwdzialania przemocy w rodzinie

Wspieranie rodziny

Dział Rozdział Wydatki bieżąceNazwa

DOCHODY

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań okre ślonych w gminnym programie profilaktyki, rozwi ązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałaniu narkomanii  

Rodzina

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/295/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 28 maja 2018 r.
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Dział

Rozdział

Wyszczególnienie
dotacje celowe

dotacje 
przedmiotowe

dotacje 
podmiotowe

dotacje celowe
dotacje 

przedmiotowe

DOTACJE UDZIELANE Z BUD ŻETU 4 058 048,67 1 860 041,00 1 148 007,67 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00

w tym:

600 - Transport i łaczno ść 962 735,00 962 735,00

60004 - Lokalny transport zbiorowy 412 735,00 412 735,00

wydatki bieżące 412 231,00 412 231,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jst 114 496,00 114 496,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków 
powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na 
dofinansowanie zadań bieżących 297 735,00 297 735,00

wydatki majątkowe 504,00 504,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków 
powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 504,00 504,00

60014 - Drogi publiczne powiatowe 550 000,00 550 000,00

wydatki majątkowe

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 550 000,00 550 000,00

700 - Gospodarka mieszkaniowa 9 166,67 9 166,67

dotacje 
podmiotowe

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych            
w tym:

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 
publicznych    w tym:

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z bud żetu gminy w 2018 roku

ogółem

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/295/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 28 maja 2018 r.
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70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 166,67 9 166,67

wydatki bieżące

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 166,67 9 166,67

750 - Administracja publiczna 30 000,00 30 000,00

75095 - Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00

wydatki bieżące

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków 
powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na 
dofinansowanie zadań bieżących 26 962,82 26 962,82

wydatki majątkowe

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków 
powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 037,18 3 037,18

754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 317 500,00 17 500,00 300 000,00

75404 - Komendy wojewódzkie policji 17 500,00 17 500,00

wydatki majątkowe
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 17 500,00 17 500,00

75412  - Ochotnicze straże pożarne 300 000,00 0,00 300 000,00

wydatki majątkowe

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostk nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 300 000,00 0,00 300 000,00

801 - Oświata i wychowanie 11 000,00 11 000,00

80101 - Szkoły podstawowe 11 000,00 11 000,00

wydatki bieżące
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jst 11 000,00 11 000,00

851 - Ochrona zdrowia 5 606,00 5 606,00

85158 - Izby wytrzeźwień 5 606,00 5 606,00

wydatki bieżące
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Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 606,00 5 606,00

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 35 000,00 35 000,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także szkolenia młodzieży 35 000,00 35 000,00

wydatki bieżące
Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000,00 8 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 
finansów publicznych 27 000,00 27 000,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 557 000,00 57 000,00 500 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 500 000,00

wydatki majątkowe

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realzaicji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych 500 000,00

90013 - Schroniska dla zwierząt 57 000,00 57 000,00

wydatki bieżące

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jst 57 000,00 57 000,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 921 041,00 1 860 041,00 55 000,00 6 000,00

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 241 041,00 1 180 041,00 55 000,00 6 000,00

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 180 041,00 1 180 041,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 
finansów publicznych 6 000,00 6 000,00

wydatki majątkowe 55 000,00 55 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realzaicji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych  innych jednostek sektora 
finansów publicznych 55 000,00 55 000,00
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92116 - Biblioteki 680 000,00 680 000,00

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 680 000,00 680 000,00

926 - Kultura fizyczna i sport 209 000,00 209 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 209 000,00 209 000,00

wydatki bieżące

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 500,00 1 500,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 207 500,00 207 500,00
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UZASADNIENIE

zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- zwiększenie o kwotę 456 000,00 zł - z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina otrzymała
promesę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików wraz z
poboczami o odwodnieniem w miejscowości Kaniów

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 - Przedszkola
- zwiększenie o kwotę 320 000,00 zł. - z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
RPO WŚ na lata 2014-2020 na zadanie pn.: Wesołe przedszkolaki w Bestwince

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - Drogi publiczne powiatowe
- zwiększenie o kwotę 931 959,00 zł., na inwestycje i zakupy inwestycyjne - planuje się wykonać
przebudowę dróg gminnych: ul. Rzeczna w Bestwince, ul. Akacjowa w Bestwince i ul. Sosnowicka w
Kaniowie

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- zwiększenie o kwotę 570 000,00 zł. - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - z MSWiA Gmina otrzymała
promesę na realizację zadania pn.: Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików w wysokości 456 000,00 zł tj.
80% wartości zadania.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł., na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja do zakupu średniego
samochodu pożarniczego w Janowicach

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
- zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł., na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na inwestycje pn.: Modernizacja
kuchni w ZSP w Bestwince

Rozdział 80104 - Przedszkola
- zwiększenie o kwotę 320 000,00 zł. .- przewiduje się do realizacji projekt pn.: Wesołe przedszkolaki w
ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, w ramach projektu przewiduje się budowę placu zabaw oraz
wyposażenie sali dydaktycznej i prowadzenie zajęć

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zwiększenie o kwotę 20 750,00 zł., z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - zadania związane z
programami profilaktyki: Wakacje dla dzieci z terenu Gminy Bestwina

Dział - 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł. z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych - przewiduje się wykonanie
placu zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
zwiększenie o kwotę 41 041,00 zł. - z tytułu dotacji na zadania bieżące
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zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zmniejszenie o kwotę 5 750,00 zł., z tytułu wydatków bieżących - wydatki zostały przeniesione do grupy
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na zadnia związane z programami profilaktyki: Wakacje dla
dzieci z terenu gminy Bestwina

Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny
zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł. - z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z
programami profilaktyki: Wakacje dla dzieci z terenu gminy Bestwina

Zmiany w planie przychodów:
- zwiększenie planu przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2 000 000,00
zł.- planuje się wyemitować obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z
realizacją zadań majątkowych związanych z infrastrukturą drogową (budowa dróg i chodników)
Emisja obligacji w roku 2018 zaplanowana jest w kwocie 2 000 000,00 zł a w roku 2019 w kwocie 3 000
000,00 zł. Obligacje planuje się wykupić w latach 2021-2026 zgodnie z załącznikiem WPF - w 2021 roku
500 000,00 zł., w 2022 roku 500 000,00 zł., w 2023 roku 1 000 000,00 zł., w 2024 roku 1 000 000,00 zł., w
2025 roku 1 000 000,00 zł., w 2026 roku 1000 000,00 zł.
- zmniejszenie planu przychodów do kwoty 1 110 200,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych

Zmiany w planie rozchodów:
- zmniejszenie o kwotę 289 800,00 zł. planu rozchodów z tytułu spłat pożyczek - Rada Nadzorcza
WFOŚiGW w Katowicach Uchwałą Nr 85/2018 oraz 107/2018 z dnia 28 marca 2018 roku wyraziła zgodę na
umorzenie pożyczki przeznaczonej na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina
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