
UCHWAŁA NR 36/VI/19
RADY GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 31/V/18 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany 
na rok 2019

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 z późn. zm.), w związku z:

- koniecznością zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019,

- planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na wniosek Wójta Gminy Świerklany

Rada Gminy Świerklany

u c h w a l a:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 198.000,00 zł

Dział
Rozdział

Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 198.000,00
b) dochody majątkowe:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

-

-

198.000,00

198.000,00
Ogółem - 198.000,00

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 627.995,00 zł

Dział
Rozdział

Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

757 Obsługa długu publicznego - 3.780,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- 3.780,00

1) wydatki bieżące, w tym:
a) obsługa długu

-
-

3.780,00
3.780,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 624.215,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - 30.215,00
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1) wydatki bieżące, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

-
-
-

30.215,00
30.215,00
30.215,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 594.000,00
1) wydatki majątkowe, w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

-
-

594.000,00
594.000,00

Ogółem - 627.995,00

§ 3. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, który po 
zmianach otrzymuje brzmienie jak w Tabeli Nr 1.

§ 4. 1. Dokonać zmiany Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019,  
w ten sposób że:

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

a) w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu:

- 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), zwiększyć o kwotę 
594.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmiany § 4 uchwały nr 31/V/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie 
budżetu Gminy Świerklany na rok 2019, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,

2. pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 
396.000,00 zł.”.

§ 6. Dokonać zmiany § 11 uchwały nr 31/V/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 18 grudnia 2018 r. 
w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2019, który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący 
obsługę budżetu gminy;

2) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 4 niniejszej uchwały;

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na 
wynagrodzenia;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod 
rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

c) polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim 
zwiększeniem lub zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących,

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 
w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane.”.

§ 7. 1. Dokonać zmian źródeł pokrycia deficytu o kwotę 429.995,00 zł zgodnie z wykazem poniżej:
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Przychody Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym

- 396.000,00

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych - 33.995,00

2. Dokonać zmiany § 3 uchwały nr 31/V/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie 
budżetu Gminy Świerklany na rok 2019, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 5.371.583,00 zł i zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej 
z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.950.000,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.025.583,00 zł,

3) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 396.000,00 zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 5.820.262,88 zł, w tym:

1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca 
z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.950.000,00 zł,

2) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.474.262,88 zł,

3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 396.000,00 zł

3. Rozchody budżetu wynoszą 448.679,88 zł, w tym:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 448.679,88 zł.”.

§ 8. Dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą: 55.897.841,00 Wydatki budżetu Gminy po zmianach 
wynoszą: 61.269.424,00 Deficyt budżetowy Gminy po zmianach wynosi: 5.371.583,00

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 2019 roku

Dział Rozdział Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 195 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 195 000,00

Dotacje celowe dla GZWiK 195 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00

Zakup nieruchomości gruntowych 50 000,00

801 Oświata i wychowanie 96 000,00

80104 Przedszkola 96 000,00

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Przedszkolu Nr 2 36 000,00

Zakup urządzeń zabawowych do ogródka 60 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 798 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24 000,00

Dotacje na zadania w ochronie środowiska 24 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 10 000,00

Dotacje na zadania w ochronie środowiska 10 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 764 000,00

Dotacje na zadania w ochronie środowiska 764 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00

92195 Pozostała działalność 50 000,00

Doposażenie parku Hermanówka 50 000,00

926 Kultura fizyczna 50 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000,00

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

Razem 1 239 000,00
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Załącznik do uchwały Nr 36/VI/19

Rady Gminy Świerklany

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu gminy w roku 2019

Dotacje

Dział Rozdział Przeznaczenie 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 0,00 195 000,00 195 000,00

600 60004
dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie 
porozumień między jst - organizacja transportu na terenie 
gminy

0,00 0,00 595 700,00 595 700,00

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

754 75411 wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej  PSP 
Rybnik 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

801 80101
dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie 
porumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punktach 
Katechetycznych.

0,00 0,00 2 100,00 2 100,00

855 85505
dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie 
porumień między jst -pobyt dzieci z terenu Gminy w żłobkach 
prowadzonych przez inne Gminy 

0,00 0,00 23 760,00 23 760,00

900 90003 dotacje dla zakładu budżetowego - GZWiK 68 040,00 0,00 0,00 68 040,00
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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 0,00 690 000,00 0,00 690 000,00

Razem dotacje dla dla jednostek sektora finansów publicznych 68 040,00 932 531,00 941 560,00 1 942 131,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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 7 500,00 7 500,00

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 na zadania ujęte w GPRPA

0,00 0,00 108 000,00 108 000,00

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

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
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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 10 000,00 10 000,00

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 0,00 764 000,00 764 000,00

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

0,00 0,00 58 000,00 58 000,00

926 92605
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje 
udzielane na podstawie ustawy o sporcie

0,00 0,00 220 000,00 220 000,00

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

0,00 0,00 48 000,00 48 000,00

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 0,00 0,00 1 261 500,00 1 261 500,00

Ogółem dotacje 68 040,00 932 531,00 2 203 060,00 3 203 631,00
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