
Zarządzenie Nr 216/2016 
Wójta Gminy Mielec 

z dnia 13 październik 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gm iny na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 257 pkt 1 
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013r., poz. 885 ze zmianami), decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 185 z dnia 
3 października 2016r., decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 193 z dnia 
7 października 2016r., dotacji Wojewody Podkarpackiego Nr 194 z dnia 
7 października 2016r. oraz § 17 Uchwały Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 
30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2016

Wójt Gminy Mielec 
zarządza co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 23 741 zł
z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 23 741 zł

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

D ział 
R ozdział 
Paragraf 

wg klasyfikacji 
budżetow ej

Treść

K w ota
zw iększenia

w
zł

1 2 3
852 POMOC SPOŁECZNA 23 741

85216 Zasiłki stałe 23 741
2 0 3 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)

2 3  7 4 1

RAZEM 23 741

3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 113,97 zł
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 1 113,97 zł

4. Szczegółowy plan zmniejszenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału 
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
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D ział 
R ozdział 
Paragraf 

wg klasyfikacji 
budżetow ej

Treść

K wota
zm nie jszen ia

w
zł

1 2 3

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 915,97
80101 Szkoły podstawowe 205,01
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gminnym) ustawami

205,01

80110 Gimnazja 499,96
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gminnym) ustawami

499,96

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 
liceach profilowanych i szkołach zawodowych 
oraz szkołach artystycznych

211,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gminnym) ustawami

211,00

852 POMOC SPOŁECZNA 198,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum

198,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

198,00

RAZEM 1 113,97

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 23 741 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 23 741 zł

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

wg
klasyfikacji
budżetowej

Treść

Kwota
zwiększenia

w
zł

1 2 3

852 POMOC SPOŁECZNA 23 741
85216 Zasiłki stałe 23 741
3110 Świadczenia społeczne 23 741

RAZEM 23 741

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 113,97 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 1 113,97 zł

4. Szczegółowy plan zmniejszenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału 
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział
Rozdział
Paragraf

wg
klasyfikacji
budżetowej

Treść

Kwota
zmniejszenia

w
zł

1 2 3
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 915,97

80101 Szkoły podstawowe 205,01
4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia
w tym:
- UG Mielec (koszty obsługi zadania) - 2,03

2,03

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 
w tym:
- szkoła Rzędzianowice - 54,47
- szkoła Trześń - 74,25
- szkoła Wola Mielecka - 74,26

202,98

80110 Gimnazja 499,96
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 

w tym:
- szkoła Chorzelów - 499,96

499,96
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80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 
p ro filo w a n y c h  i s z k o ła c h  z a w o d o w y c h  o ra z  
szkołach artystycznych

211,00

4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 
w tym:
- UG Mielec (koszty obsługi) - 2,09

2,09

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 
w tym:
- szkoła Chorzelów - 208,91

208,91

852 POMOC SPOŁECZNA 198,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum

198,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 198,00
RAZEM 1 113,97

§ 3

1. Dokonać przeniesień wydatków budżetu w ramach działu wg szczegółowego 
podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia 
poniższa tabela.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa
(działu, rozdziału, paragrafu)

Zwiększeń
ia Zmniejszenia

1 2 3 4
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 000 -

75095 Pozostała działalność 12 000 -

4300 Zakup usług pozostałych 12 000 -

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 12 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe - 12 000
4810 Rezerwy - 12 000
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801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 227,70 227,70
80101 Szkoły podstawowe 222,75 222,75
2830 Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
p o z o s ta ły m  jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 
w tym:
- UG M ie lec -  dot. Szkoły w 
Z ło tn ikach 222,75

222,75

4240 Zakup środków dydaktycznych 
i książek 
w tym:
- szkoła Chorzelów - 138,61
- szkoła Chrząstów 24,75
- szkoła Rzędzianowice - 108,89

222,75

80110 Gimnazja 4,95 4,95
4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 
w tym:
- UG M ie lec (koszty obsługi) -  4,95

4,95

4240 Zakup środków dydaktycznych 
i książek 
w tym:
- szkoła Chorzelów -168,33
- szkoła Wola Mielecka 173,28

4,95

RAZEM 12 227,70 12 227,70

§ 4

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie 
w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi 
ustawami w wysokości - zwiększenia 23 741 zł
z tego:

1) Opieka społeczna 23 741 zł
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Dział
Rozdział
Paragraf
wg
klasyfikacji
budżetowej

Treść Dochody
zł

Wydatki
zł

1 2 3 4

852 POMOC SPOŁECZNA 23 741 23 741
85216 Zasiłki stałe 23 741 23 741
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami

23 741

3110 Świadczenia społeczne - 23 741
RAZEM - 23 741

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie 
w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi 
ustawami w wysokości - zmniejszenia 915,97 zł
z tego:
1) Oświata i wychowanie 915,97 zł

Dział
Rozdział
Paragraf
wg
klasyfikacji
budżetowej

Treść Dochody
zł

Wydatki
zł

1 2 3 4
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 915,97 915,97

80101 Szkoły podstawowe 205,01 205,01
2010

,----------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami

205,01

4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia

- 2,03

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek _ 202,98
80110 Gimnazja 499,96 499,96
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami

499,96
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4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 499,96

80150 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych 
oraz szkołach artystycznych

211 211

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami

211

4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia - 2,09

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 208,91
RAZEM 915,97 915,97

§ 5
1. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie 
w zakresie zadań własnych w wysokości - zmniejszenia 198 zł
z tego:
1) Pomoc społeczna 198 zł
Dział
Rozdział
Paragraf
wg
klasyfikacji
budżetowej

Treść Dochody
zł

Wydatki
zł

1 2 3 4
852 POMOC SPOŁECZNA 198 198

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre  
świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum

198 198

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

198 -

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 198
RAZEM 198 198

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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