Projekt
UCHWAŁA NR ……………………..
RADY GMINY MIELEC
z dnia ………………………………..
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 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
2) dochody majątkowe w wysokości

909 416 zł
760 249 zł
149 167 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

600
60078
2030

700
70005
0750

0870
710
71095
0690

Kwota zwiększenia
w
zł
Treść
2

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowogminnych)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Działalność usługowa
Pozostała działalność
Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów za
dokumentację)

3

480 000
480 000
480 000

168 329
168 329
19 162

149 167
7 000
7 000
7 000

1

750
75023
0970
756

75618

0410
0460
758
75801
2920
75802
2750
75814
0920
0970

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wpływy z różnych dochodów (z tytułu
wykonania wyroku)
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządy terytorialnego
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Różne rozliczenia finansowe
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów (z tytułu podatku
VAT)

24 625
24 625
24 625
5 715

5 715

3 927
1 788
223 747
65 581
65 581
44 532
44 532
113 634
1 924
111 710

OGÓŁEM DOCHODY

909 416

3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
z tego:
1) dochody majątkowe w wysokości

480 000 zł
480 000 zł

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

600
60078
6330

Kwota zmniejszenia
w
zł
Treść
2

3

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

480 000
480 000
480 000

OGÓŁEM DOCHODY

480 000

2

Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie:
- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków
rezerwy na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla
zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych o kwotę 2.943 zł,
- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.10.2018.19g z dnia 27 listopada
2018 r. w sprawie zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków
rezerwy na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny
i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku
adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych o kwotę 62.638 zł,
- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.4.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zwiększenie dochodów gminy ze środków rezerwy subwencji ogólnej
w 2018 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej JST w kwocie 44.532 zł,
- wpływu na rachunek bankowy gminy środków pieniężnych z tytułu różnych
dochodów budżetowych w kwocie 319.303 zł,
- zmniejszenie strony dochodowej budżetu w zakresie dochodów majątkowych
o kwotę 480.000 zł i jednoczesne zwiększenie strony dochodowej w zakresie
dochodów bieżących o tą samą kwotę wynika z zmiany klasyfikacji budżetowej dla
otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji celowej
z tytułu udzielonej promesy na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej
Nr 103 442R Trześń k. Światowca (Błoniarze II) dz. nr ewid. 86 w km 0+000-1+400
w miejscowości Trześń.
§2
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości

65 581 zł
65 581 zł

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

2

801
80101
4010

4210

Kwota zwiększenia
w
zł

Nazwa działu
3

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
w tym:
- szkoła Chorzelów
2 943
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
- szkoła Książnice
3 570
- szkoła Podleszany
20 135
- szkoła Rzędzianowice
4 835

4

65 581
65 581
2 943

28 540

3

4240

Zakup środków dydaktycznych
i książek
w tym:
- szkoła Chrząstów
3 947
- szkoła Podleszany
18 700
- szkoła Rzędzianowice 11 451

34 098

65 581
§3
1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy na 2018 rok o kwotę
2. W związku z wprowadzonymi w ust. 1 zmianami ustala się
deficyt budżetu gminy na 2018 rok w kwocie

363 835,00 zł
4 924 051,32 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”

1 512 902,00 zł

2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym”

3 411 149,32 zł

§4
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§5
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego.

§6
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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