
 

 

UCHWAŁA NR 5/II/18 

RADY GMINY ŚWIERKLANY 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXXVIII/17 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy 

Świerklany na rok 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 211, 212, 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),w związku z: 

- koniecznością zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018, 

- koniecznością dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018, na wniosek Wójta Gminy 

Świerklany 

Rada Gminy Świerklany 

u c h w a l a: 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 1.340,00 zł 

Dział 
Rozdział 

Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 

801 Oświata i wychowanie - 1.340,00 

 a) dochody bieżące: 
- wpływy z różnych dochodów (środki SP J-ce) 

- 
- 

1.340,00 
1.340,00 

 Ogółem - 1.340,00 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.340,00 zł 

Dział 
Rozdział 

Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 

801 Oświata i wychowanie - 1.340,00 
80101 Szkoły podstawowe - 1.340,00 

 1) wydatki bieżące (środki SP J-ce), w tym: 
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- 
 

- 

1.340,00 
1.340,00 
1.340,00 

 Ogółem - 1.340,00 

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków  budżetu gminy na kwotę  129.020,37  zł  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 grudnia 2018 r.

Poz. 7694



Dział 
Rozdział 

Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 

010 Rolnictwo i łowiectwo - 125.000,00 
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 125.000,00 

 1) wydatki majątkowe, w tym: 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 

- 
- 

125.000,00 
125.000,00 

600 Transport i łączność 29.500,00 - 
60016 Drogi publiczne gminne 29.500,00 - 

 1) wydatki bieżące (środki GZGK), w tym: 
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

29.500,00 
29.500,00 
29.500,00 

- 
- 
- 

750 Administracja publiczna 60.000,00 - 
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60.000,00 - 

 1) wydatki bieżące, w tym: 
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 

- 
- 
- 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
3.150,37 3.150,37 

75412 Ochotnicze straże pożarne 3.150,37 3.150,37 

 1) wydatki bieżące, w tym: 
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
b) dotacje na zadania bieżące 

3.150,37 
3.150,37 
3.150,37 

- 

3.150,37 
- 
- 

3.150,37 
801 Oświata i wychowanie 870,00 870,00 
80101 Szkoły podstawowe 870,00 870,00 

 1) wydatki bieżące, w tym: 
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
b) dotacje na zadania bieżące 

870,00 
870,00 
870,00 

- 

870,00 
- 
- 

870,00 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35.500,00 - 
90013 Schroniska dla zwierząt 32.000,00 - 

 1) wydatki bieżące (środki GZGK), w tym: 
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

32.000,00 
32.000,00 
32.000,00 

- 
- 
- 

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 3.500,00 - 

 1) wydatki bieżące (środki GZGK), w tym: 
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 

- 
- 
- 

 Ogółem 129.020,37 129.020,37 

§ 4. 1. Dokonać zmiany przeznaczenia dotacji celowych na zadania inwestycyjne dla Gminnego Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w łącznej kwocie 61.500,00 zł z następujących zadań: 

a) rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościuszki w Świerklanach – 15.500,00 zł, 

b) rozbudowa sieci wodociągowej ul. Nowa w Jankowicach – 11.500,00 zł, 

c) rozbudowa sieci wodociągowej ul. Rolnicza – 6.500,00 zł, 

d) rozbudowa sieci wodociągowej ul. Polna w Jankowicach – 7.500,00 zł, 

e) rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Mieszka I – 10.000,00 zł, 

f) rozbudowa sieci wodociągowej ul. Boryńska – 10.500,00 zł na nowe zadania: 

a) rozbudowa wodociągu na ul. Wodzisławskiej – 12.000,00 zł, 

b) rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wodzisławskiej – 49.500,00 zł. 

2. Udzielić dotacji celowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zadanie inwestycyjne: 

a) zakup ciągnika wraz z osprzętem w kwocie 125.000,00 zł. 
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3. Dokonać zwiększenia planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji o kwotę 125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, który po 

zmianach otrzymuje brzmienie jak w Tabeli Nr 1. 

§ 6. 1. Dokonać zmiany Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018,  

w ten sposób że: 

1) w punkcie 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 

- dotacje dla zakładu budżetowego GZWiK, zwiększyć o kwotę 125.000,00 zł, 

b) w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 

- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – prowadzenie nauki 

religii w Punktach Katechetycznych, zwiększyć o kwotę 870,00 zł; 

2) w punkcie 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 

a) w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże 

pożarne: 

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Świerklany, zwiększyć o kwotę 

3.150,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 7. Dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą: 58.890.283,15 Wydatki budżetu Gminy po zmianach 

wynoszą: 59.788.892,22 Deficyt budżetowy Gminy po zmianach wynosi:  898.609,07 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Anna Kula-Piecha 
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Tabela Nr 1 Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku 

Dział Rozdział  Treść Wartość 

010   Rolnictwo i łowiectwo 427 500,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 427 500,00 

   Dotacje celowe dla GZWiK 427 500,00 

600   Transport i łączność 99 399,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 99 399,00 

   Budowa chodnika łączącego ul. Bema i ul. Korfantego 4 920,00 

   Przebudowa ul. Boguszowickiej w Jankowicach 8 979,00 

   Wykonanie monitoringu parkingu przy Domu Przedpogrzebowym w Świerklanach 7 500,00 

   Wykonanie monitoringu parkingu przy kościele w Jankowicach 25 000,00 

   Wykonanie monitoringu parkingu przy kościele w Świerklanach 30 000,00 

   Zakup przyczepy 23 000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 120 000,00 

 70004  Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 50 000,00 

   Wykonanie muru oporowego na ul. Górniczej w Jankowicach 50 000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000,00 

   Zakup nieruchomości gruntowych 70 000,00 

750   Administracja publiczna 23 500,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23 500,00 

   Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 23 500,00 

801   Oświata i wychowanie 40 000,00 

 80104  Przedszkola  40 000,00 

   Wykonanie ogrodzenia ogródka przedszkolnego przy Przedszkolu nr 2 15 000,00 

   Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Nr 2 25 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 493 660,70 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24 000,00 

   Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska 24 000,00 

 90002  Gospodarka odpadami 5 760,70 

   Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska 5 760,70 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 463 900,00 

   Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska 1 463 900,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65 400,00 

 92195  Pozostała działalność 65 400,00 

   Budowa siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu na ul. Stokrotkowej 3 400,00 

   Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu w Jankowicach przy ul. Poprzecznej 50 000,00 

   Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Stokrotkowej 12 000,00 

926   Kultura fizyczna 128 770,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 128 770,00 

    128 770,00 

   Budowa siłowni zewnętrznej na terenie parku Hermanówka w Świerklanach 45 449,00 
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   Siłownia zewnętrzna ul. Stokrotkowa 83 321,00 

  
Razem 2 398 229,70 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 5/II/18 

Rady Gminy Świerklany 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu gminy w roku 2018 

Dział Rozdział Przeznaczenie 

Dotacje  

przedmiotowe podmiotowe  
celowe związane 

z realizacją zadań jst ogółem 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  

       

010 01010 dotacje dla zakładu budżetowego - GZWiK 0,00 0,00 427 500,00 427 500,00 

600 60004 
dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie 

porozumień między jst - organizacja transportu na terenie 

gminy 
0,00 0,00 504 000,00 504 000,00 

600 60004 
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla 

Powiatu Rybnickiego na organizację transportu 
0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 

600 60014 
dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rybnickiego 

na remont dróg powiatowych 
0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 

754 75411 
wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej  PSP 

Rybnik 
0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 

801 80101 
dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porumień 

między jst - prowadzenie nauki religii w Punktach 

Katechetycznych. 
0,00 0,00 2 590,00 2 590,00 

801 80113 
dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porumień 

między jst - dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły.  
0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 
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852 85228 
dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porumień 

między jst - świadczenie usług opiekuńczych 
0,00 0,00 7 200,00 7 200,00 

900 90003 dotacje dla zakładu budżetowego - GZWiK  62 283,00 0,00 0,00 62 283,00 

921 92116 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GBP 0,00 242 531,00 0,00 242 531,00 
921 92195 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiR 0,00 730 000,00 0,00 730 000,00 

Razem dotacje dla dla jednostek sektora finansów publicznych 62 283,00 972 531,00 1 572 790,00 2 607 604,00 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  

010 01008 dotacja celowa na konserwację rowów melioracyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

754 75412 
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupelnienie 

umundurowania i sprzętu dla OSP Jankowice 
0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 

754 75412 
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupelnienie 

umundurowania i sprzętu dla OSP Świerklany 
0,00 0,00 9 150,37 9 150,37 

851 85154 

dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie 

art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego, w tym: 

0,00 0,00 88 000,00 88 000,00 

 

-kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 

-prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00 

 -mały grant 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 

851 85154 

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na 

realizację programu psychoterapii, profilaktyki i rehabilitacji 

osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 

0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 
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900 90001 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 

dotacje na zadania związane z ochroną środowiska 

(przydomowe oczyszczalnie ścieków) 

0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 

900 90001 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje na 

zadania związane z ochroną środowiska (przydomowe 

oczyszczalnie ścieków) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

900 90002 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje na 

zadania związane z ochroną środowiska (usuwanie materiałów 

zawierających azbest) 

0,00 0,00 7 239,30 7 239,30 

900 90002 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 

dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (usuwanie 

materiałów zawierających azbest) 

0,00 0,00 5 760,70 5 760,70 

900 90005 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 

dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (dotacje do 

urządzeń grzewczych) 

0,00 0,00 1 463 900,00 1 463 900,00 

900 90005 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje na 

zadania związane z ochroną środowiska (dotacje do urządzeń 

grzewczych) 

0,00 0,00 17 950,00 17 950,00 
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921 92195 

dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie 

art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego, w tym: 

0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 

 

-podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej 
0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 

-działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych 
0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 

926 92605 
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje 

udzielane na podstawie ustawy o sporcie 
0,00 0,00 215 000,00 215 000,00 

926 92605 

dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie 

art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

0,00 0,00 38 000,00 38 000,00 

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 0,00 0,00 1 943 000,37 1 943 000,37 

Ogółem dotacje 62 283,00 972 531,00 3 515 790,37 4 550 604,37 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 5/II/18 

Rady Gminy Świerklany 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

 

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - GZWiK na rok 2018 

 Stan środków obrotowych na początek roku 190 000,00 

010   Rolnictwo i łowiectwo 190 000,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 190 000,00 

 Stan środków obrotowych na koniec roku 190 000,00 

010   Rolnictwo i łowiectwo 190 000,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 190 000,00 

 Przychody 4 675 672,60 

010   Rolnictwo i łowiectwo 4 539 877,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 539 877,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 135 795,60 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi 135 795,60 

 Koszty 4 675 672,60 

010   Rolnictwo i łowiectwo 4 539 877,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 539 877,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 135 795,60 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi 135 795,60 
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