
Uchwała Nr XXVII / 218 / 2009 
Rady Gminy Bestwina 

z dnia 8 kwietnia 2009 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII / 197 / 2008 Rady Gminy Bestwina                                                                
z dnia  11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.  

      Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami)  oraz art. 166, art. 167, art. 168, art. 179  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)   

 

Rada Gminy Bestwina 
uchwala: 

 
 

§ 1 
 

Zwieksza się wydatki budżetu gminy na  rok 2009    o kwotę     200 000,00 
w dziale 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  o kwotę     200 000,00 
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne      o kwotę      200 000,00 
w tym:   
wydatki majątkowe 
na zadanie pod nazwą „Ożywienie społeczno – kulturalne Gminy Bestwina w wyniku remontu budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie 
 

 
§ 2 

 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 200 000,00 zł w wyniku rozdysponowania wolnych 
środków z lat ubiegłych (§ 955) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 
  

 
§ 3 

 
Dokonać zmian w treści załączników Nr 9, Nr 10, Nr 14 
 

 
§ 4 
 

Uzupełnić zapisy § 5 Uchwały Nr XXVI / 211 / 2009 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 marca 2009 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII / 197 / 2008  Rady Gminy Bestwina z dnia 11 grudnia 2008 roku w 
sprawie budżetu gminy na 2009 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie: 
  
Dokonać przeniesień planu wydatków między działami: 
 
z działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo      kwotę       470 000,00 
rozdziału 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   kwotę        470 000,00  
w tym: 
wydatki majątkowe        kwotę      470 000,00 
z zadania pn.: Wymiana sieci wodociągowej Bestwina, ul. Krakowska, Janowicka 
do działu 851 – Ochrona zdrowia      kwotę       470 000,00 
rozdziału 85121 – Lecznictwo amubaltoryjne     kwotę        470 000,00 
w tym: 
wydatki majątkowe        kwotę        470 000,00 
na zadanie pn.: Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina – 
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bestwinie 
 



z działu 020 – Leśnictwo       kwotę              500,00 
rozdziału 02095 – Pozostała działalność     kwotę               500,00 
w tym: 
wydatki bieżące         kwotę             500,00 
do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo     kwotę              500,00 
rozdziału 01095 – Pozostała działalność     kwotę               500,00 
w tym: 
wydatki bieżące         kwotę               500,00 
 
z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   kwotę         30 000,00 
rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   kwotę          30 000,00 
w tym: 
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  kwotę        30 000,00 
do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo     kwotę         30 000,00 
rozdziału 01095 – Pozostała działalność     kwotę          30 000,00 
w tym: 
wydatki majątkowe        kwotę          30 000,00 
na zadanie: 
Urządzenie terenu wokół estrady widowiskowej na terenach rekreacyjnych w Bestwinie  

§ 5 

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Bestwina wynosi: 
 
po stronie dochodów kwotę  25 572 716,05       
po stronie wydatków kwotę  28 885 681,05      
  
 
Planowany deficyt budżetu w kwocie 3 312 965,00 zł zostanie pokryty z: 
- planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952       2 597 805,00                   
- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  
  z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                                      § 955          715 160,00                    
 
 

§ 6 
 
Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi: 
 
po stronie dochodów kwotę  25 572 716,05                  
po stronie wydatków kwotę  28 885 681,05                  
  
 
Przychody wynoszą      4 178 869,00         
w tym: 
pożyczka       2 597 805,00       
wolne środki       1 581 064,00      
          
 
Rozchody wynoszą         865 904,00            
z tego: 
spłata rat pożyczki                865 904,00                        

 
 

§ 7 
   
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 


