
UCHWAŁA NR XXX/199/17
RADY GMINY GILOWICE

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm./ -

Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian budżetu gminy:

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy  jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy  jak w załączniku Nr  2 do uchwały. W ramach wydatków 
bieżących zwiększono plan wydatków na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków o kwotę 
98.483 zł, 5.000 zł na realizację zadań statutowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach. Dokonano 
przeniesienia kwoty 65.000 zł z planu wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych na wydatki 
majątkowe z przeznaczeniem na modernizację dróg. Zwiększono plan wydatków majątkowych na adaptację 
i zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę mini placu zabaw w Gilowicach o kwotę 83.749 zł.

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości                                                                                         23.077.017 zł

2) wydatki w wysokości                                                                                          25.110.397 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.033.380 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1) z kredytu w wysokości 1.434.000 zł

2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej w wysokości 481.085 zł

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 118.295 zł.

§ 3. Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVI/178/16 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2017 „Zestawienie przychodów i rozchodów 
budżetu na rok 2017”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXVI/178/16 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2017 „Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zleconych gminie w 2017 roku” jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
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§ 5. Zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXVI/178/16 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2017 „Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 
rok 2017”

1) Zwiększa się plan wydatków dla zadania „Modernizacja dróg na terenie Gminy Gilowice” Dział 600 rozdz. 
60016 o kwotę 65.000 zł,

2) W nazwie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Łękawica 
o długości 430 mb w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowości Gilowice” słowo „Łękawica” zastępuje 
się słowem „Lachowice”.

3) Nazwa zadania „Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę mini placu zabaw – 
etap I” otrzymuje brzmienie: „Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości 
Gilowice poprzez budowę mini placu zabaw”  i zwiększa się plan wydatków:  Dział 926 rozdz. 92601 
o kwotę 83.749 zł Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. Zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały Nr XXVI/178/16 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2017 „Plan wydatków na przedsięwzięcia 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku” -  nazwa zadania „Adaptacja i zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej poprzez budowę mini placu zabaw – etap I” otrzymuje brzmienie: „Adaptacja 
i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gilowice poprzez budowę mini placu zabaw”. Po 
zmianach załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7. Zmiany w załączniku Nr 13 do uchwały Nr XXVI/178/16 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2017 „Planowane kwoty dotacji udzielanych 
z budżetu gminy w 2017 roku”  Zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące dla Związku Międzygminnego 
ds. Ekologii w Żywcu - Dział 900 rozdz. 90001 o kwotę 98.483 zł  Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje 
brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Jędrysek
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w złotych

Dział Zmniejszenie Zwi�kszenie

1 5 6

756 0,00 98 483,00

0,00 0,00

0,00 98 483,00

853 0,00 5 000,00

0,00 0,00

0,00 5 000,00

razem: 0,00 103 483,00

0,00 0,00

600 -415 631,00 0,00

-415 631,00 0,00

-415 631,00 0,00

razem: -415 631,00 0,00

-415 631,00 0,00

-415 631,00 103 483,00

-415 631,00 0,00

w tym z tytułu dotacji i �rodków na finansowanie wydatków na 

realizacj� zada� finansowanych z udziałem �rodków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

415 631,00 0,00

w tym z tytułu dotacji i �rodków na finansowanie wydatków na realizacj�

zada� finansowanych z udziałem �rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

415 631,00 0,00

Ogółem: 23 389 165,00 23 077 017,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem �rodków 

europejskich oraz �rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatno�ci w ramach bud�etu �rodków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorz�du terytorialnego

415 631,00 0,00

maj�tkowe 918 631,00 503 000,00

w tym z tytułu dotacji i �rodków na finansowanie wydatków na realizacj�

zada� finansowanych z udziałem �rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

415 631,00 0,00

maj�tkowe

Transport i ł�czno�� 526 631,00 111 000,00

bie��ce 22 470 534,00 22 574 017,00

w tym z tytułu dotacji i �rodków na finansowanie wydatków na realizacj�

zada� finansowanych z udziałem �rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

0,00 0,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni��nej 0,00 5 000,00

w tym z tytułu dotacji i �rodków na finansowanie wydatków na realizacj�

zada� finansowanych z udziałem �rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

0,00 0,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomo�ci 3 062 000,00 3 160 483,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 165 401,00 170 401,00

bie��ce

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich 

poborem

8 109 527,00 8 208 010,00

w tym z tytułu dotacji i �rodków na finansowanie wydatków na realizacj�

zada� finansowanych z udziałem �rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

0,00 0,00

§ Nazwa Plan przed zmian�
Plan po zmianach 

(4+5+6)

2 3 4 7

          Zał�cznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/199/17 Rady Gminy Gilowice z dnia 24 kwietnia 2017r. Zmiany planu dochodów bud�etu 
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        z przebudow� drogi powiatowej nr 1413S w Gilowicach - planowany wpływ dotacji w nast�pnym roku bud�etowym po rozliczeniu zadania. 

         o kwot� 5.000 zł z tytułu darowizn dla Warsztatu Terapii Zaj�ciowej w Gilowicach.  

         Zmniejszono plan dochodów maj�tkowych o kwot� 415.631 zł z tytułu dotacji celowej ze �rodków europejskich na realizacj� zadania zwi�zanego  

         Plan dochodów zwi�kszono o kwot� 98.483 zł  z tytułu wy�szego ni� planowano podatku od nieruchomo�ci od sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy,  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 2831
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                                Zał�cznik nr 3 do uchwały   
        Nr XXX/199/17  Rady Gminy Gilowice  

                                             z dnia 24 kwietnia 2017r.   
  

Zestawienie przychodów i rozchodów bud�etu na rok 2017 

 Tre�� Klasyfikacja Kwota zł  
Lp. Przed zmian� Zmiana  Po zmianie  
1 2 3 4 5 6 
I Dochody bud�etu  23.389.165,00 - 312.148,00 23.077.017,00
II Przychody  1.964.000,00 + 499.380,00 2.463.380,00
1 Zaci�gni�te zobowi�zania z tytułu:   1.864.000,00 + 481.085,00 2.345.085,00

a) Kredyty długoterminowe 9520 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00

b) Po�yczki długoterminowe na finansowanie zada�

realizowanych z udziałem �rodków pochodz�cych z bud�etu 

Unii Europejskiej  9030 0,00 + 481.085,00 481.085,00

2 Wolne �rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 9500 100.000,00 + 18.295,00 118.295,00

OGÓŁEM ( I + II ) 25.353.165,00 X 25.540.397,00

I Wydatki bud�etu  24.923.165,00 + 187.232,00 25.110.397,00
II Rozchody  430.000,00 0,00 430.000,00
1 Spłata zaci�gni�tych zobowi�za�  430.000,00 0,00 430.000,00

a) Spłata kredytów  9920 430.000,00 0,00 430.000,00

OGÓŁEM ( I + II )  25.353.165,00 X 25.540.397,00
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                               Zał�cznik nr 4 do uchwały   

        Nr XXX/199/17 Rady Gminy Gilowice  
                                                     z dnia 24 kwietnia 2017r.   

  
Dochody bud�etu pa�stwa zwi�zane z realizacj� zada� zleconych gminie w 2017 roku  

                        
Dział Rozdz. § Tre�� Kwota zł  

Przed zmian�  Zmiana  Po zmianie  
1 2 3 4 5 6 7 

750   Administracja publiczna  177 0 177
 75011  Urz�dy wojewódzkie  177 0 177

  0690 Wpływy z ró�nych opłat  177 0 177

    

855   Rodzina 33.000 0 33.000
 85502  �wiadczenia rodzinne, �wiadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   33.000 0 33.000

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej  

i kosztów upomnie�  0 + 100 100

  0690 Wpływy z ró�nych opłat 100 - 100 0

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8.900 0 8.900

  0940 Wpływy z rozlicze�/zwrotów z lat ubiegłych  0 + 1.000 1.000

  0970 Wpływy z ró�nych dochodów  1.000 - 1.000 0

  0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych �wiadcze�  
z funduszu alimentacyjnego  23.000 0 23.000

OGÓŁEM  33.177 0 33.177
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              Zał�cznik nr 5 do uchwały  
              Nr XXX/199/17 Rady Gminy Gilowice  
              z dnia 24 kwietnia 2017r.   

Wydatki maj�tkowe w bud�ecie gminy na rok 2017 
Lp. Nazwa zadania Dział Rozdz. Kwota 

ogółem 
Z tego: 

Inwestycje 
i zakupy 

inwestycyjne

W tym: Zakup 
i obj�cie 

akcji 
i udziałów 

oraz 
wniesienie 
wkładów  
do spółek 

prawa 
handlowego

na 
programy 

finansowane 
z udziałem 
�rodków, 
o których 

mowa 
w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Budowa sieci wodoci�gowej wraz z pompowni� wody  

w Gilowicach 010 01010 14.760 14.760 14.760 0

2 Dotacja celowa na pomoc finansow� dla Województwa 

�l�skiego na wykonanie aktualizacji projektu budowy 

chodnika w ci�gu drogi wojewódzkiej nr 946  

w Gilowicach   

600 60013 111.000 111.000 0 0

2 Aktualizacja projektu budowy chodnika w ci�gu drogi 

wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach   600 60013 111.000 111.000 0 0

4  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-

Gilowice-�lemie�-Lachowice o długo�ci 430 mb,  

w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowo�ci Gilowice   

600 60014 653.200 653.200 653.200 0

5 Przebudowa chodnika w ci�gu drogi ul. Siedlakówka  

w Gilowicach 600 60016 100.000 100.000 0 0

6 Modernizacja dróg  na terenie Gminy Gilowice  600 60016 165.000 165.000 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego  

w Gilowicach – modernizacja dachu i docieplenie �cian  801 80104 145.000 145.000 0 0

8 Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii 

Zaj�ciowej w Gilowicach poprzez docieplenie  853 85311 55.000 55.000 0 0

9 „Oczyszczanie �cieków na �ywiecczy�nie”  

Wpłaty gminy na rzecz Zwi�zku Mi�dzygminnego  

ds. Ekologii w �ywcu  

900 90001 1.601.709 1.601.709 0 0

10 Rozwój i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie 

Gilowice Wpłaty gminy na rzecz Zwi�zku 

Mi�dzygminnego ds. Ekologii w �ywcu 

900 90001 30.000 30.000 0 0

11 Budowa o�wietlenia ulicznego przy ul. Spacerowej  

w Rychwałdzie  900 90015 31.980 31.980 0 0

12 Termomodernizacja budynku Domu Ludowego  

w Rychwałdzie     900 90095 704.000 704.000 0 0

13 Zagospodarowanie brzegów potoku Ł�kawka poprzez 

rewitalizacj� obszaru na terenie Gminy Gilowice  900 90095 100.000 100.000 100.000 0

14 Dotacja celowa na zakup ksero dla Gminnego O�rodka 

Kultury w Gilowicach  921 92109 5.550 5.550 0 0

15 Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w miejscowo�ci Gilowice poprzez budow� mini placu 
zabaw  

926 92601 113.200 113.200 113.200 0

OGÓŁEM  X X 3.941.399 3.941.399 881.160 0
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              Zał�cznik nr 6 do uchwały  

              Nr XXX/199/17 Rady Gminy Gilowice  

              z dnia 24 kwietnia 2017r.   

Plan wydatków na przedsi�wzi�cia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku  

Dział Rozdz. Nazwa sołectwa Nazwa przedsi�wzi�cia  Kwota 

wydatków 

ogółem 

W tym: 

Wydatki 

bie��ce 

Wydatki 

maj�tkowe 

1 2 3 4 5 6 7 

926 92601 Gilowice  Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej

w miejscowo�ci Gilowice poprzez budow� mini placu 

zabaw  

29.451 0 29.451

900 90015 Rychwałd  Budowa o�wietlenia ulicznego przy ul. Spacerowej  

w Rychwałdzie  29.451 0 29.451

X X X 

Ogółem plan wydatków 

w ramach funduszu sołeckiego 58.902 0 58.902
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              Zał�cznik nr 7 do uchwały  

              Nr XXX/199/17 Rady Gminy Gilowice  

              z dnia 24 kwietnia 2017r.  

Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud�etu gminy w 2017 roku  

                                              w zł 

Rodzaj  jednostki otrzymuj�cej 

dotacj�

Dział Rozdz. Kwota 

dotacji 

ogółem 

W tym:   

Dotacje na zad. 

maj�tkowe  

Dotacje na zadania bie��ce 

Celowe Podmiotowe Przedmiotowe Celowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Jedn. sektora finansów publicznych  

W tym:  

   

3.784.434 1.748.259 437.250 0 1.598.925

�l�ska Izba Rolnicza  010 01030 2.300 0 0 0 2.300

Miasto �ywiec   600 60004 50.410 0 0 0 50.410

Województwo �l�skie  600 60013 111.000 111.000 0 0 0

Miasto Bielsko-Biała  851 85158 5.332 0 0 0 5.332

Zwi�zek Mi�dzygminny ds. Ekologii  

w �ywcu  900 90001 1.631.709 1.631.709 0 0 0

Zwi�zek Mi�dzygminny ds. Ekologii  

w �ywcu  900 90001 1.540.883 0 0 0 1.540.883

Gminny O�rodek Kultury w Gilowicach 921 92109 296.800 5.550 291.250 0 0

Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach  921 92116 146.000 0 146.000 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Jedn. spoza sektora finansów publ. 

W tym:  

  

61.000 0 0 0 61.000

Organizacje pozarz�dowe oraz inne 

podmioty prowadz�ce działalno��
po�ytku publicznego 

630 63003 2.000 0 0 0 2.000

Organizacje pozarz�dowe oraz inne 

podmioty prowadz�ce działalno��
po�ytku publicznego  

851 85154 15.000 0 0 0 15.000

Organizacje pozarz�dowe oraz inne 

podmioty prowadz�ce działalno��
po�ytku publicznego 

853 85311 2.500 0 0 0 2.500

Organizacje pozarz�dowe oraz inne 

podmioty prowadz�ce działalno��
po�ytku publicznego 

853 85395 2.500 0 0 0 2.500

Organizacje pozarz�dowe oraz inne 

podmioty prowadz�ce działalno��
po�ytku publicznego 

921 92105 2.500 0 0 0 2.500

Organizacje pozarz�dowe oraz inne 

podmioty prowadz�ce działalno��
po�ytku publicznego 

921 92195 3.500 0 0 0 3.500

Organizacje pozarz�dowe oraz inne 

podmioty prowadz�ce działalno��
po�ytku publicznego 

926 92605 33.000 0 0 0 33.000

Kwota dotacji ogółem  

  

3.845.434 1.748.259 437.250 0 1.659.925
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