
UCHWAŁA NR XLII/314/2018
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 12 października 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 z późn. zm.) 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 z późn. zmianami)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 76 155,63 zł. -   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej Uchwały w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2 000,00 zł.,

- 750 - Administracja publiczna o kwotę 14 798,00 zł.

- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 25 410,63 zł.

- 758 - Różne rozliczenia o kwotę 33 947,00 zł.,

1) dochody bieżące o kwotę 61 357,63 zł.,

a) Rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 2 000,00 zł.,

- z tytułu zwiększenia wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 
2 000,00 zł.,

b) Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 10 410,63 zł.

- z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 10 410,63 zł.

c) Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw o kwotę 
15 000,00 zł.

- z tytułu zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 
15 000,00 zł.

d) Rozdział  75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 
33 947,00 zł.

- z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 33 947,00 zł.

2) dochody majątkowe o kwotę 14 798,00 zł.

a) Rozdział 75023 - Urzędy gmin o kwotę 14 798,00 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 14 798,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 799 999,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały w działach

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 500 000,00 zł.,

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 299 999,00 zł.

1) dochody majątkowe o kwotę 799 999,00 zł.
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a) Rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 500 000,00 zł.

- z tytułu zmniejszenia 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 500 000,00 zł.

b) Rozdział 90095 - Pozostała działalność o kwotę 299 999,00 zł.

- z tytułu zmniejszenia 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 299 999,00 zł.

§ 2. 

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 575 981,98 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej Uchwały w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2 000,00 zł.,

- 600 - Transport i łączność o kwotę 125 249,98 zł.,

- 750 - Administracja publiczna o kwotę 45 000,00 zł.,

- 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 60 000,00 zł.

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 103 947,00 zł.,

- 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 5 000,00 zł.,

- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2 000,00 zł.,

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2 785,00 zł.,

- 855 - Rodzina o kwotę 10 000,00 zł.

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 200 000,00 zł.,

- 926 - Kultura fizyczna  o kwotę 20 000,00 zł.

1) wydatki bieżące  o kwotę 510 981,98 zł.,

2) wydatki majątkowe o kwotę 65 000,00 zł.,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminu na rok 2018 o kwotę 1 299 825,35 zł. - zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 125 249,98 zł.,

- 750 - Administracja publiczna o kwotę 39 791,37 zł.,

- 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 60 000,00 zł.,

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 564 784,00 zł.,

- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2 000,00 zł.,

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 70 000,00 zł.,

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 438 000,00 zł.,

1) wydatki bieżące o kwotę 132 000,00 zł.,

2) wydatki majątkowe o kwotę 1 167 825,35 zł.

- w tym: 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 o kwotę 999 876,00 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 - Dochody z opłat z gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i wydatki nimi finansowane, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały
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§ 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. Do § 14 Uchwały budżetowej wprowadza się ust. 4 który otrzymuje brzmienie:Upoważnia się Wójta 
Gminy Bestwina  do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 60 000,00 zł.

§ 7. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 49 888 100,84 zł.,

2. po stronie wydatków kwotę 52 488 100,84 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
010

01095

0960

750
75023

6257

756

75616

0360

75618

0480

758

75801

2920

801
80104

6257

900
90095

Zmiany w planie dochodów

Treść Kwota
Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00
Pozostała działalność 2 000,00

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 
postaci pieniężnej

2 000,00

Administracja publiczna 14 798,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 798,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

14 798,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadaj ących 
osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z 
ich poborem

25 410,63

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

10 410,63

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 410,63

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

15 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych

15 000,00

Różne rozliczenia 33 947,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego

33 947,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 33 947,00

Oświata i wychowanie - 500 000,00
Przedszkola - 500 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

- 500 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 299 999,00
Pozostała działalność - 299 999,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/314/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 12 października 2018 r.
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6257

Razem zwiększenia 76 155,63

Razem zmniejszenia  - 799 999,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

- 299 999,00
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Dział Grupa Treść

010 Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją 
ich statutowych zadań

600 Transport i ł ączność

Drogi publiczne gminne

B2DOT dotacje na zadania bieżące

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)

750 Administracja publiczna

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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)

757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego

B6DLG obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

B5PGW wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją 
ich statutowych zadań

B2DOT dotacje na zadania bieżące

Przedszkola 

Zmiany w planie wydatków

28 947,00

5 000,00

80104 - 564 784,00

60 000,00

- 460 837,00

80101 33 947,00

75702 - 60 000,00

- 60 000,00

75704 60 000,00

75023 - 39 791,37

- 39 791,37

0,00

5 208,63

75022 45 000,00

45 000,00

60016 0,00

125 249,98

- 125 249,98

01095 2 000,00

2 000,00

0,00

Rozdział Wartość

2 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/314/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 12 października 2018 r.

Id: 8582CE18-F7C8-475A-B38E-21FC2E7FE7AB. Podpisany Strona 1



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

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)

Stołówki szkolne i przedszkolne

B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją 
ich statutowych zadań

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych

851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją 
ich statutowych zadań

852 Pomoc społeczna

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją 
ich statutowych zadań

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją 
ich statutowych zadań

855 Rodzina

Świadczenie wychowawcze

B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją 
ich statutowych zadań

Wspieranie rodziny

B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją 
ich statutowych zadań

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami90002 200 000,00

85504 8 000,00

8 000,00

- 238 000,00

10 000,00

85501 2 000,00

2 000,00

- 70 000,00

85415 2 785,00

2 785,00

- 2 000,00

- 67 215,00

85401 - 70 000,00

2 000,00

85214 - 2 000,00

0,00

85205 2 000,00

5 000,00

85154 5 000,00

5 000,00

13 000,00

52 000,00

5 000,00

- 561 876,00

- 2 908,00

80148 70 000,00
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B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją 
ich statutowych zadań

Pozostała działalność

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

926 Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

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)

Razem zwi ększenia: 575 981,98

20 000,00

Razem zmniejszenia:  - 1299 825,35

- 438 000,00

20 000,00

92601 20 000,00

200 000,00

90095 - 438 000,00
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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 150 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw 150 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 150 000,00

wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczane

wydatki związane z 
realizacją ich 

statutowych zadań

851 95 000,00 35 750,00 59 250,00
85153 4 000,00 0,00 4 000,00

85154 91 000,00 35 750,00 55 250,00
852 4 000,00 0,00 4 000,00

85205 4 000,00 0,00 4 000,00

855 51 000,00 12 000,00 39 000,00

85504 51 000,00 12 000,00 39 000,00

150 000,00 47 750,00 102 250,00RAZEM

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 3 do uchwały Nr XLII/314/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 12 października 2018 r.
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dział rozdział § wyszczególnienie Plan

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 1 300 000,00
90002 Gospodarka odpadami 1 300 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 1 300 000,00

wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczane

wydatki zwi ązane 
z realizacj ą ich 
statutowych 
zadań

900 1 900 000,00 198 881,00 1 701 119,00
90002

1 900 000,00 198 881,00 1 701 119,00

Gospodarka komunalna

Nazwa

plan
Gospodarka odpadami

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunaln ymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

WYDATKI

Dział Rozdział

z tego:

Wydatki bie żące

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/314/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 12 października 2018 r.

Id: 8582CE18-F7C8-475A-B38E-21FC2E7FE7AB. Podpisany Strona 1



Dział

Rozdział

Wyszczególnienie
dotacje celowe

dotacje 
przedmiotowe

dotacje 
podmiotowe

dotacje celowe
dotacje 

przedmiotowe

DOTACJE UDZIELANE Z BUD ŻETU 4 188 298,65 1 860 041,00 1 278 257,65 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00

w tym:

600 - Transport i łaczno ść 1 087 984,98 1 087 984,98

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

60016 - Drogi publiczne gminne 125 249,98 125 249,98

wydatki bieżące 125 249,98 125 249,98

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 XLII/314/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 12 października 2018 r.
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Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 125 249,98 125 249,98

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

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 16 000,00 16 000,00

80101 - Szkoły podstawowe 16 000,00 16 000,00

wydatki bieżące
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Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jst 16 000,00 16 000,00

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

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

wydatki bieżące

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
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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

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 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność
- zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Gmina otrzymała
nagrodę za wyróżnienie w kategorii najpiękniejsza wieś. Nagroda ma zostać przeznaczona na wydatki na
terenie nagrodzonego sołectwa

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75023 - Urzędy gmin
- zwiększenie o kwotę 14 798,00 zł. - z tytułu rozliczenia dotacji z zadania pn.: Rozwój cyfrowych usług
publicznych administracji samorządowej

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- zwiększenie o kwotę 10 410,63 zł. - z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od spadków i darowizn

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
- zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
- zwiększenie o kwotę 33 947,00 zł. na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - o środki
zwrócił się ZSP w Janowicach

zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 - Przedszkola
- zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich - dotyczy zadania pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bestwinie - w
sierpniu podpisano umowę z Samorządem Województwa Śląskiego na kwotę 1 016 842,52 zł. środki
pochodzą z RPO WŚ. Wprowadzane są korekty do projektu. Realizacja zadania przesuwa sie na rok 2019

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
- zmniejszenie o kwotę 299 999,00 zł. - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich - dotyczy zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach - ze względu
na wysoki koszt zrezygnowano z realizacji projektu

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność
- zwiększenie o kwotę 2 000,00 z tytułu wydatków bieżących - nagroda z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa śląskiego za wyróżnienie w kategorii najpiękniejsza wieś

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
- zwiększenie o kwotę 125 249,98 zł., dotacja dla Gminy Wilamowice na pokrycie części kosztów zadania
pn.: Remont drogi gminnej ul. Społeczna w Starej Wsi
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Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75022 - Rady gmin
- zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł. - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - system rejestrowania obrad z
przebiegu sesji Rady Gminy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego
- zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł. - Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie realizuje projekty dofinansowane
przez Urząd Marszałkowski Województwa Sląskiego ze środków LGR Bielska Kraina. Końcowe rozliczenie
projektów i przyznanie środków nastąpi w I kwartale 2019 roku. Kredyt zaciągnięty przez GOK jest
konieczny do terminowego wywiązania się z umowy na realizację projektu oraz terminowego roliczenia
dotacji. Dostosowano uchwałę budżetową do zaistnialej sytuacji i wprowadzono zapis upoważniający Wójta
Gminy Bestwina do udzielenia poręczenia bankowego do kwoty 60 000,00 zł.
1. Projekt pn. Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru
LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych - projekt zostanie dofinansownay w
wysokości 31 458,00 zł (tj. 38,49% kosztów kwalifikowanych)
2. Projekt pn.: Gmina Bestwina ... od historii po atrakcje turystyczne - folder promujący i upowszechniający
dziedzictwo kulturowe rybolówstwa i akwakultury obszaru LSR - projekt zostanie dofinansowany w
wysokości 23 330,00 zl (tj. 79,90% kosztów kwalifikowanych)

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
- zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł., zwiększenie planu dotacji celowej - za koszt nauczania religii różnych
wyznań
- zwiększenie o kwotę 33 947,00 zł. - zakup środków dydaktycznych do ZSP w Janowicach z tytułu
zwiększenia subwencji oświatowej

Rozdział 80148 - Stołówki szkole i przedszkole
- zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł. .- trwałą przygotowania do uruchomienia kuchni i przygotowywania
posiłków dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bestwina

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł., z tytułu wydatków bieżących - zadania związane z programami profilaktyki

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałana przemocy w rodzinie
- zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł. z tytułu wydatków bieżących jednostek budzetowych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- zwiększenie o kwotę 2 785,00 zł. - z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych

Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze
- zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł. - z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny
- zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł. - z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych

Dział - 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł. z tytułu wydatków bieżących - na zadania związane z
zagospodarowaniem odpadów komunalnych

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł. - z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych - doposażenie placu zabaw

Id: 8582CE18-F7C8-475A-B38E-21FC2E7FE7AB. Podpisany Strona 2



na terenach ORiSW

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
zmniejszenie o kwotę 125 249,98 zł., z tytułu wydatków inwestycyjnych - wydatki zostały przeniesione do
grupy wydatków dotacji - dla Gminy Wilamowice na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej ul.
Społeczna w Starej Wsi

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75023 - Urzędy gmin
- zmniejszenie o kwotę 39 791,37 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
- zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł. z tytułu zmniejszenia spłat odsetek z tytułu kredytów i pożyczek

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 - Przedszkola
zmniejszenie o kwotę 564 784,00 zł. - z zadania pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola w
Bestwinie - zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2019

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
- zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
- zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
- zmniejszenie o kwotę 438 000,00 zł.- zrezygnowano z realizacji zadania pn.: Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Janowicach ze względu na wysoką wartość zadania po przetargu
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