Projekt
UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIELEC
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 212, 235
ust. 1, 2 i 3 i art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)
Rada Gminy
uchwala co następuje:
§1
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości

46 990 zł
46 990 zł

2. Szczegółowy plan zwiększenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
Dział
Rozdział
Paragraf
wg klasyfikacji
budżetowej
1

758
75801
2920

Kwota zwiększenia
w
zł
Treść
2

3

RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa

46 990
46 990

OGÓŁEM DOCHODY

46 990

46 990

Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie:
- pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r. - określające
roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnych oraz planowanej kwoty
udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. –
zwiększenie kwoty subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 46 990 zł.
§2
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
2) wydatki majątkowe w wysokości

1 546 990 zł
46 990 zł
1 500 000 zł

2. Szczegółowy plan zwiększenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału

1

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
Kwota zwiększenia
w
zł

Dział Rozdział

Paragraf Nazwa działu

1

2

801
80101
4010

900
90001
6050

3

4

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
w tym:
- szkoła Wola Mielecka
46 990
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:

46 990
46 990
46 990

1 500 000
1 500 000
1 500 000

- budowa kanalizacji sanitarnej w
Podleszanach Etap II
1 500 000

OGÓŁEM WYDATKI

1 546 990
§3

1. Dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach tego
samego działu i rozdziału wydatków budżetu realizowanych zadań w ramach
funduszu sołeckiego, do których stosuje się szczególne zasady wykonywania
budżetu wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.
z 2014r., poz. 301 ze zmianami) wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do
klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. Zmiany
wynikają ze złożonego wniosku o zmianę przedsięwzięcia planowanego do
realizacji w 2019 r. w ramach Funduszu sołeckiego przez sołectwo Rydzów.
Dział
Rozdział
Paragraf
1

754

75412
4170

Nazwa
(działu, rozdziału, paragrafu)
2

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Wynagrodzenia bezosobowe

Zwiększenia

Zmniejszenia

3

4

500

500

500
500

500
-

w tym:
- zagospodarowanie terenu
zielonego wokół obiektu
wielofunkcyjnego Domu Ludowego
w Rydzowie
500

2

4300

Zakup usług pozostałych
w tym:

-

500

- zagospodarowanie terenu
zielonego wokół obiektu
wielofunkcyjnego Domu Ludowego
w Rydzowie
- 500

RAZEM

500

500

§4
1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2019 rok o kwotę

1 500 000,00 zł

2. W związku z wprowadzonymi w ust. 1 zmianami ustala się
deficyt budżetu gminy na 2019 rok w kwocie

5 786 157,89 zł

3. Źródłem sfinansowania deficytu, o którym mowa w ust. 2
jest przychód z tytułu:
1) Paragraf 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy”
2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym”

1 500 000,00 zł
4 286 157,89 zł

§5
1. W związku z wprowadzonymi w § 4 zmianami ustala się łączną kwotę
planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie
7 266 454,49 zł
z tego:
1) Paragraf 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy”
1 500 000,00 zł
2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym”

5 766 454,49 zł
§6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§7
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Mielec.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
Bogdan Cygan

3

