
UCHWAŁA NR 110/XVIII/19
RADY GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 19 grudnia 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 2019 r., poz. 506), art. 211, 212, 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). W związku z koniecznością dokonania zmian w planie dochodów 
i wydatków budżetu gminy na rok 2019, na wniosek Wójta Gminy Świerklany

Rada Gminy Świerklany

u c h w a l a:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 2.592.218,44  zł

Dział
Rozdział

Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

010 Rolnictwo i łowiectwo - 1.026,78
a) dochody bieżące:
- wpływy z różnych opłat
- wpływy z pozostałych odsetek

-
-
-

1.026,78
231,28
795,50

600 Transport i łączność - 122,00
a) dochody bieżące:
- wpływy z pozostałych odsetek

-
-

122,00
122,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 7.000,00 58.691,00
a) dochody bieżące:
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 
innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z różnych dochodów

7.000,00

-
-

7.000,00

1.821,00

1.051,00
770,00

b) dochody majątkowe: 
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

-

-

56.870,00

56.870,00
750 Administracja publiczna 129.000,00 4.164,00

a) dochody bieżące:
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 
innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

129.000,00

-
-
-

4.164,00

360,00
9,00

1.320,00

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 518



- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 
z umów
- wpływy z różnych dochodów

-
129.000,00

2.475,00
-

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3.153.324,00 300.781,00

a) dochody bieżące:
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- wpływy z podatku od nieruchomości,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw 
górniczych węgla kamiennego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat
- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z różnych dochodów

3.153.324,00
-

2.200.000,00

-

-

945.324,00

-

-
-

8.000,00

300.781,00
280.000,00

-

310,00

19.500,00

-

209,00

743,00
19,00

-

758 Różne rozliczenia 22.000,00 184,00
a) dochody bieżące:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- wpływy z różnych dochodów

22.000,00
-

22.000,00

184,00
184,00

-
801 Oświata i wychowanie - 210.797,18

a) dochody bieżące:
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 
w postaci pieniężnej
- wpływy z różnych dochodów
- dotacje celowe 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 jednostki samorządu 
terytorialnego (środki krajowe-7.807,28, środki 
z budżetu Unii Europejskiej-132.292,56)

-

-
-

-

210.223,84

60.000,00
10.124,00

140.099,84
b) dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-
-

573,34
573,34

855 Rodzina - 2.772,80
a) dochody bieżące
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej
- wpływy z różnych opłat
- wpływy  z pozostałych odsetek

-

-
-
-

2.772,80

2.657,60
23,20
92,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 135.596,05
a) dochody bieżące:
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat 
zniesionych
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień
- wpływy z różnych opłat
- wpływy z usług
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat
- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 
z umów

-

-

-

-
-
-

-
-

135.107,05

118,00

60.350,00

2.023,20
188,40

69.410,00

6,83
20,00
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- 2.990,62
b) dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-
-

489,00
489,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.540,75
a) dochody bieżące:
- wpływy z różnych dochodów
- dotacje celowe 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 jednostki samorządu 
terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej)

-
-

-

4.540,75
813,00

3.727,75
926 Kultura fizyczna - 430,00

a) dochody bieżące:
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 
z umów

-

-

430,00

430,00
Ogółem 3.311 .324,00 719.105,56

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 240.000,00 zł

Dział
Rozdział

Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

600 Transport i łączność 300.000,00 -
60016 Drogi publiczne gminne 300.000,00 -

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

300.000,00
300.000,00
300.000,00

-
-
-

801 Oświata i wychowanie - 60.000,00
80101 Szkoły podstawowe - 18.900,00

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

-
-
-

18.900,00
18.900,00
18.900,00

80104 Przedszkola - 41.100,00
1) wydatki bieżące, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

-
-
-

41.100,00
41.100,00
41.100,00

Ogółem 300.000,00 60.000,00

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków  budżetu gminy na kwotę 25.000,00 zł

Dział
Rozdział

Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

750 Administracja publiczna 25.000,00 -
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25.000,00 -

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

25.000,00
25.000,00
25.000,00

-
-
-

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 25.000,00
92195 Pozostała działalność - 25.000,00

1) wydatki bieżące, w tym:
a) dotacje na zadania bieżące

-
-

25.000,00
25.000,00

Ogółem 25.000,00 25.000,00

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

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

a) w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 Pozostała działalność:
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- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiR, zwiększyć o 25.000,00 zł;  zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 6. 1. Dokonać zmian w planie przychodów zgodnie z wykazem poniżej:

Przychody Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych - 2.352.218,44

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 9.299.455,58 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 6.633.455,58 zł,

3) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 716.000,00 zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 9.742.185,46 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 7.076.185,46 zł,

3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 716.000,00 zł

3. Rozchody budżetu wynoszą 442.729,88 zł, w tym:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 442.729,88 zł.”.

§ 7. Dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą: 60.205.475,98 Wydatki budżetu Gminy po zmianach 
wynoszą: 69.504.931,56  Deficyt budżetowy Gminy po zmianach wynosi: 9.299.455,58

§ 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 Świerklany

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

600 Transport i łączność 91 800,00

60016 Drogi publiczne gminne 91 800,00

Przebudowa ul. Rybnickiej w Jankowicach 18 000,00

Zakup układarki do kostki brukowej 73 800,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00

Zakup nieruchomości gruntowych 50 000,00

750 Administracja publiczna 57 411,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 57 411,00

Zakup samochodu 57 411,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35 000,00

75405 Komendy powiatowe Policji 35 000,00

Wpłata na Fundusz Wsparcia dla KM Policji 35 000,00

801 Oświata i wychowanie 84 100,00

80101 Szkoły podstawowe 3 100,00

Budowa oświetlenia boiska szkolnego do piłki ręcznej przy SP2 3 100,00

80104 Przedszkola 81 000,00

Montaż refleksoli w Przedszkolu Nr 2 41 000,00

Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 10 000,00

Zakup urządzeń zabawowych do ogródka 30 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 003 600,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 27 000,00

Dotacje na zadania w ochronie środowiska 27 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 957 000,00

Dotacje na zadania w ochronie środowiska 957 000,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 15 000,00

Zakup kontenera do składowania materiałów niebezpiecznych 15 000,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 4 600,00

Dotacje na zadania w ochronie środowiska 4 600,00

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 1 616 911,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 518



Załącznik do uchwały Nr 110/XVIII/19

Rady Gminy Świerklany

z dnia 19 grudnia 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 0,00 596 723,63 596 723,63

600 60004
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla 
Powiatu Rybnickiego na organizację transportu

0,00 0,00 127 000,00 127 000,00

754 75405 wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej  Policji 
w Rybniku 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00

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 2 780,00 2 780,00

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
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900 90003 dotacje dla zakładu budżetowego - GZWiK 68 040,00 0,00 0,00 68 040,00
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 0,00 715 000,00 0,00 715 000,00

Razem dotacje dla dla jednostek sektora finansów publicznych 68 040,00 957 531,00 985 263,63 2 010 834,63

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 78 000,00 78 000,00

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 27 000,00 27 000,00
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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 0,00 957 000,00 957 000,00

900 90026

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 4 600,00 4 600,00

921 92120
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 
- dotacja dla Parafii pw. Bożego Ciała w Jankowicach

0,00 0,00 30 000,00 30 000,00

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 1 452 100,00 1 452 100,00

Ogółem dotacje 68 040,00 957 531,00 2 437 363,63 3 462 934,63
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