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 2019 r., poz. 506) 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 2019 r. poz. 869)
Rada Gminy
uchwala co następuje:
§1
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości
2) dochody majątkowe w wysokości

314 332,37 zł
249 066,78 zł
65 265,59 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

720
72095
2057

2059

750
75023
0970

Kwota zwiększenia
w
zł
Treść
2

Informatyka
Pozostała działalność
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
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
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu

3

56 000,00
56 000,00
47 868,80

8 131,20

73 300
73 300
73 300
1

754
75412
6300

756

75616

0500
758
75814
2030

6330

801
80101
0970

wyroków sadowych, sprzedaż drzewa)
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowogminnych)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z różnych dochodów
OGÓŁEM DOCHODY

10 000
10 000
10 000

54 000

54 000

54 000
91 278,43
91 278,43
36 012,84

55 265,59
29 753,94
29 753,94
29 753,94
314 332,37

Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie:
- Umowy o powierzenie grantu Nr 40/EM/POPC/2019 w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącej realizacji projektu
grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec” – zwiększenie
w kwocie 56.000 zł,
- Decyzji z dnia 13 sierpnia 2019 r. Wojewody Podkarpackiego pismo nr FVI.3111.2.103.2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania własne gminy
w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego w 2018 r. w kwocie 91.278,43 zł.
- Umowy o dofinansowanie Nr 30/OW-IX.072.6.39.2019/2019 zawarta w dniu
18 lipca 2019 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim w Rzeszowie dotycząca
udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” - określającej przyznanie pomocy finansowej dla
Gminy Mielec na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół obiektu
wielofunkcyjnego Domu Ludowego w Rydzowie” w kwocie 10.000 zł,
2

- wpływu na rachunek bankowy gminy środków pieniężnych z tytułu różnych
dochodów w kwocie 157.053,94 zł.
§2
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
2) wydatki majątkowe w wysokości

314 380,37 zł
274 380,37 zł
40 000,00 zł

2. Szczegółowy plan zwiększenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
Kwota zwiększenia
w
zł

Dział Rozdział

Paragraf Nazwa działu

1

2

720
72095
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4307
4309
754
75412
2820

6050

3

Informatyka
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:

4

47 100,00
47 100,00
1 571,85
267,00
270,20
45,90
38,51
6,54
13 163,92
2 236,08
21 455,48
3 644,52
3 761,12
638,88
207 526,43
207 526,43
197 526,43

10 000

- zagospodarowanie terenu zielonego
wokół obiektu wielofunkcyjnego Domu
Ludowego w Rydzowie
10 000

3

801
80101
4270

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

29 753,94
29 753,94
29 753,94

Zakup usług remontowych
w tym:
- szkoła Książnice
9 122,05
- szkoła Podleszany
17 305,69
- szkoła Rzędzianowice 3 326,20

900
90005
6050

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:

30 000
30 000
30 000

- realizacja Projektu pn. „Pozbądź się
smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe
i ogrzewanie biomasą)”
20 000
- realizacja Projektu pn. „Pozbądź się
smogu w Gminie Mielec (kotły na
ekogroszek)”
10 000

OGÓŁEM WYDATKI

314 380,37
§3

1. Dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa
tabela.
Dział
Rozdział Nazwa
Paragraf (działu, rozdziału, paragrafu)
1

2

600
60004
2310

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:

60016
4270
6050

Zwiększenia

Zmniejszenia

3

4

60 000

131 000
131 000
131 000

60 000
30 000
30 000

-

-

- przebudowa drogi gminnej
w Woli Mieleckiej /płyty/
10 000
- przebudowa drogi gminnej w m.
Rzędzianowice
(Olszyny Etap II)
20 000

4

700
70005
4300
900
90001
6050

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:

20 000

-

20 000
20 000
51 000

-

27 000

-

27 000

-

24 000

-

24 000

-

- modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej w Chorzelowie
i Chrząstowie
27 000

90015
6050

Oświetlenie ulic, placów
i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy
drodze gminnej w Woli Chorzelowskiej
24 000

Razem:

131 000

131 000

§4
1. Dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami
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 2019r. w ramach
Funduszu sołeckiego przez sołectwo Książnice.
Dział
Rozdział Nazwa
Paragraf (działu, rozdziału, paragrafu)
1

700
70005
4300

2

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych
w tym na:

Zwiększenia

Zmniejszenia

3

4

-

15 679,80
15 679,80

-

15 679,80

- wykonanie i montaż przydrożnych
tablic informacyjnych z numerami
domów na terenie miejscowości
Książnice
- 15 679,80

5

900
90015

6050

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów
i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

12 679,80

-

12 679,80

-

12 679,80

-

3 000

-

w tym:
- wykonanie oświetlenia ulicznego
przy drogach gminnych w
miejscowości Książnice 12 679,80
921
92195

4300

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych

3 000

-

3 000

-

w tym:
- organizacja imprezy kulturalnej
dla mieszkańców sołectwa
Książnice – „Spotkanie
integracyjne pokoleń”
3 000

RAZEM

15 679,80

15 679,80

§5
1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2019 rok o kwotę
2. W związku z wprowadzonymi w ust. 1 zmianami ustala się
deficyt budżetu gminy na 2019 rok w kwocie

48,00 zł
7 405 078,49 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”

2 850 000,00 zł
4 555 078,49 zł

§6
1. W związku z wprowadzonymi w § 4 zmianami ustala się łączną kwotę
planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie
8 616 502,49 zł
z tego:
1) Paragraf 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy”
2 850 000,00 zł
2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym”
5 766 502,49 zł
§7
1. W związku z wprowadzonym w niniejszej uchwale zmniejszeniem planowanej
łącznej kwoty rozchodów budżetu gminy o 48 zł wynikającej ze zmniejszenia na rok
6

2019 kwoty raty spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Rzeszowie, ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w
kwocie
1 211 376,00 zł
z tego:
1) na paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów” z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie
796 000,00 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie
415 376,00 zł
2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie
1 211 376,00 zł
zostaną sfinansowane:
1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 1 211 376,00 zł
§8
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§9
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Mielec.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

Bogdan Cygan
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