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

381 328 zł
281 328 zł
100 000 zł

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

Treść

1

2

600
60016
6630

758
75814
0970

Kwota zwiększenia
w
zł
3

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Wpływy z różnych dochodów

100 000
100 000
100 000

OGÓŁEM DOCHODY

381 328

281 328
281 328
281 328

Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie:
- umowy z Województwem Podkarpackim Nr RG.I.7152.12.5.2019 z dnia …………
2019 r. - na realizację zadania pn: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w obrębie: Chorzelów, dz. o nr ewid. 1319 i Wola Mielecka, dz. o nr
1431” w kwocie 100.000 zł,
- wpływu na rachunek bankowy gminy środków pieniężnych z tytułu zwrotu podatku
od towarów i usług w kwocie 281 328 zł.
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§2
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
2) wydatki majątkowe w wysokości

731 328 zł
206 328 zł
525 000 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

600
60014
6300

3

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
w tym na:

4

390 000
250 000
250 000

- przebudowę drogi powiatowej Nr
1 985R relacji Tuszów Narodowy –
Chorzelów – Mielec
w m. Chorzelów
250.000

60016
6050

758
75814
4530
801
80101
6050

Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:
- modernizacja drogi gminnej
dojazdowej do gruntów rolnych w
obrębie: Chorzelów, dz. o nr ewid.
1319 i Wola Mielecka, dz. o nr
ewid. 1431
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Podatek od towarów i usług (VAT)
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:

140 000
140 000

206 328
206 328
206 328
35 000
35 000
35 000

- budowa infrastruktury sportowej Zagospodarowanie terenu przy ZS
Wola Mielecka na cele sportowo
rekreacyjne
20 000

2

- budowa obiektów małej architektury
na istniejącym placu publicznym nr
ewid. gr. 307/1 w m. Chorzelów
/nowe/
5 000
- budowa obiektów małej architektury
na istniejącym placu publicznym nr
ewid. gr. 720/6 w m. Trześń
/nowe/
5 000
- budowa boiska rekreacyjnego na
istniejącym placu publicznym nr ewid.
gr. 103 w m. Chrząstów
/nowe/
5 000

900
90001
6050

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:

100 000
100 000
100 000

- budowa kanalizacji sanitarnej w
Podleszanach Etap II
100 000

OGÓŁEM WYDATKI

731 328
§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

750
75022
4300
75095
4170
4210
801
80104
2310

2

Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów
i wyposażenia
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego

Zwiększenia Zmniejszenia
3

4

-

1 750

1 750
1 750

-

1 750
1 750
840
910

160 000
160 000
-

160 000
160 000
160 000

3

4330

Zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu
terytorialnego

160 000

Razem:

161 750

-

161 750

§4
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 z dostosowania treści realizowanego przedsięwzięcia planowanego do
realizacji w 2019 r. w ramach Funduszu sołeckiego przez sołectwo Rydzów.
Dział
Rozdział Nazwa
Paragraf (działu, rozdziału, paragrafu)
1

754
75412
4300

2

Zwiększenia Zmniejszenia
3

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Zakup usług pozostałych
w tym na:
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19 393,24

19 393,24

19 393,24
-

19 393,24
19 393,24

- zagospodarowanie terenu
zielonego wokół obiektu
wielofunkcyjnego Domu Ludowego
w Rydzowie
- 19 393,24

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym na:

19 393,24

-

- zagospodarowanie terenu
zielonego wokół obiektu
wielofunkcyjnego Domu Ludowego
w Rydzowie
19 393,24

RAZEM

19 393,24

19 393,24

§5
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 Trześń.
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Dział
Rozdział Nazwa
Paragraf (działu, rozdziału, paragrafu)
1

900
90015
4300

2

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów
i dróg
Zakup usług pozostałych

Zwiększenia

Zmniejszenia

3

4

5 000

5 000

5 000

5 000

-

5 000

w tym:
- wykonanie projektu oświetlenia
ulicznego przy drodze gminnej nr
dz. 799 w miejscowości
Trześń
- 5 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:

5 000

-

- wykonanie fragmentu oświetlenia
ulicznego przy drodze gminnej
Trześń (Światowiec)
5 000

RAZEM

5 000

5 000

§6
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

350 000,00 zł
6 136 157,89 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”

1 850 000,00 zł
4 286 157,89 zł

§7
1. W związku z wprowadzonymi w § 4 zmianami ustala się łączną kwotę
planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie
7 616 454,49 zł
z tego:
1) Paragraf 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy”
1 850 000,00 zł
2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym”
5 766 454,49 zł
§8
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
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§9
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.
§ 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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