
UCHWAŁA NR XL/300/2018
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 25 czerwca 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 ze zmianami)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 114 490,00 zł. -   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej Uchwały w dziale:

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 100 166,00 zł.,

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14 324,00 zł.

1) dochody bieżące o kwotę 114 490,00 zł.,

a) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe  o kwotę 100 166,00 zł.,

- z tytułu zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

b) Rozdział 90095 - Pozostała działalność o kwotę 14 324,00 zł.

- z tytułu zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 2. 

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 304 490,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 190 000,00 zł.,

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 114 490,00 zł.,

1) wydatki bieżące  o kwotę 114 490,00 zł.,

2) wydatki majątkowe o kwotę 190 000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminu na rok 2018 o kwotę 190 000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej Uchwały w dziale:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 190 000,00 zł.,

1) wydatki majątkowe o kwotę 190 000,00 zł.

§ 3. Wprowadza się w załącznik Nr 10 - Zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień 
w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Zmienia się § 9 Uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: ustala się limit zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji 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.
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§ 5. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 50 047 561,17 zł.,

2. po stronie wydatków kwotę 53 047 561,17 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.,

§ 6.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

§ 7.  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
801

80101

2460

900
90095

2460

Razem zwi ększenia: 114 490,00

Zmiany w planie dochodów

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

14 324,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 324,00
Pozostała działalność 14 324,00

Szkoły podstawowe 100 166,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

100 166,00

Treść Kwota
Oświata i wychowanie 100 166,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/300/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 czerwca 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)

801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją 
ich statutowych zadań

Razem zwi ększenia: 304 490,00

114 490,00

Razem zmniejszenia: 190 000,00

190 000,00

114 490,00

80101 114 490,00

60016 - 190 000,00

- 190 000,00

60078 190 000,00

Rozdział Wartość

0,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/300/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 czerwca 2018 r.
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dział rozdział paragraf wyszczególnienie dochody wydatki

600 Transport i ł ączno ść 20 000,00 20 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000,00 20 000,00

2710

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej  
udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących

20 000,00
a) wydatki bieżące 20 000,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00
801 Oświata i wychowanie 100 166,00 116 166,00

80101 Szkoły podstawowe 100 166,00 116 166,00
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 166,00
a) wydatki bieżące 116 166,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 116 166,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 324,00 14 324,00

90095 Pozostała działaność 14 324,00 14 324,00
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14 324,00
a) wydatki bieżące 14 324,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 324,00

Zadania bie żące realizowane w drodze umów i porozumie ń w 2018 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/300/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 czerwca 2018 r.
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UZASADNIENIE

zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
- zwiększenie o kwotę 100 166,00 zł. - z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW
1. ZSP w Janowicach zgodnie z umową dotacji nr 148/2018/4/MN/zs/D z dnia 11.06.2018 r. otrzyma środki
w wysokości 3 740,00 zł. na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci - wyjazd w roku szkolnym nad
morze do Darłówka
2. ZSP w Bestwinie, ZSP w Bestwince oraz ZSP w Kaniowie wygrały konkurs na utworzenie szkolnych
ekopracowni - Zielona pracownia.
Każda szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł. dodatkowo ZSP w Bestwinie wygrał
konkurs na najlepszy projekt ekopracowni i dodatkowo otrzymał 6 500,00 zł.
Wartość projektów, które mają zrealizować szkoły wynosi 37 500,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
- zwiekszenie o kwotę 14 324,00 zł. - do WFOŚiGW został złożony wniosek o 100% dofinansowanie do
likwidacji wyrobów zawierających azbest

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- zwiększenie o kwotę 190 000,00 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. Po postępowaniu przetargowym koszt zadania wyniesie 760 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
- zwiększenie o kwotę 114 490,00 zł., na zadania bieżące związane z wykorzystaniem środków
otrzymanych z WFOŚiGW na projekty związane z utworzeniem szkolnych ekopracowni. W ramach
projektów zakupione zostaną meble i wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
zmniejszenie o kwotę 190 000,00 zł., z tytułu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki
zostały przeniesione do rozdziału 60078 na realizację zadania pn.: Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików
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