
UCHWAŁA NR II/11/2018
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 13 grudnia 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 (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. 1.  

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 131 445,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej Uchwały w działach:

- 754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 81 445,00 zł.,

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 50 000,00 zł.,

1) wydatki majątkowe o kwotę 131 445,00 zł.,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminu na rok 2018 o kwotę 131 445,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej Uchwały w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 101 445,00 zł.,

- 710 - Działalność usługowa o kwotę 30 000,00 zł.,

1) wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł.,

2) wydatki majątkowe o kwotę 101 445,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 - Zestawienie kwot dotacji udzielanej z budżetu  gminy, który po 
zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 50 478 289,48 zł.,

2. po stronie wydatków kwotę 53 478 289,48 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 papierów wartościowych 
wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 2 000 000,00 zł.

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

5. rozchody wynoszą 2 436 567,00 zł.,

§ 4.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina
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§ 5.  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 Grupa Treść

010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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)

710 Działalno ść usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z 
realizacją ich statutowych zadań

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

Przedszkola 

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)

Zmiany w planie wydatków

Razem zmniejszenia: 131 445,00

80104 50 000,00

50 000,00

Razem zwi ększenia: 131 445,00

75412 81 445,00

81 445,00

50 000,00

71004 - 30 000,00

- 30 000,00

81 445,00

01010 - 101 445,00

- 101 445,00

- 30 000,00

Rozdział Wartość

- 101 445,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 13 grudnia 2018 r.
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Dział

Rozdział

Wyszczególnienie
dotacje celowe

dotacje 
przedmiotowe

dotacje 
podmiotowe

dotacje celowe
dotacje 

przedmiotowe

DOTACJE UDZIELANE Z BUD ŻETU 4 280 743,65 1 860 041,00 1 298 257,65 0,00 0,00 1 131 445,00 0,00

w tym:

600 - Transport i łaczno ść 1 107 984,98 1 107 984,98

60004 - Lokalny transport zbiorowy 432 735,00 432 735,00

wydatki bieżące 432 231,00 432 231,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jst 134 496,00 134 496,00

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 2 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 13 grudnia 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 389 945,00 17 500,00 381 445,00

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 381 445,00 0,00 381 445,00

wydatki majątkowe

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostk nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 381 445,00 0,00 381 445,00

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 wydatków budżetu gminy na rok 2018

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
- zwiększenie o kwotę 81 445,00 z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych - dotacja w wysokości 381 445,00 zł. dla OSP w Janowicach na zakup samochodu

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 - Przedszkola
- zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł., z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
zmniejszenie o kwotę 101 445,00 zł., z tytułu wydatków inwestycyjnych - z zadania pn.: Projekt kanalizacji
sanitarnej południowej części gminy Bestwina

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
- zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł. z tytułu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych z
zadania pn.: Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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