Uchwała Nr V/37/2015
Rady Gminy Mielec
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi 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 2013 r. poz. 885 z późniejszymi
zmianami)
Rada Gminy
uchwala co następuje:
§1
1. Dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa
tabela.
Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa
(działu, rozdziału, paragrafu)

Zwiększenia Zmniejszenia

1

2

3

400

WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
Dostarczanie wody
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym na:
- rozbudowa istniejącej sieci
wodociągowej
- 187 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym na:

-

187 000

-

187 000
187 000

-

30 000
30 000
30 000

40002
6050

600
60016
6050

- koncepcja oraz program
funkcjonalno użytkowy dla mostu
lekkiego na rzece Wisłoka - 30 000

4

710
71095
2910

4560

750
75075
4300
852
85214

3110
85295
2360

Działalność usługowa
Pozostała działalność
Zwrot dotacji oraz płatności, w
tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Odsetki od dotacji oraz
płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
Administracja publiczna
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
Zakup usług pozostałych
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
w tym na:
- finansowanie zadań zleconych do
realizacji podmiotom nie
zaliczonym do sektora finansów
publicznych zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie na realizacja zadań z
zakresu pomocy społecznej pn.
„Realizacja programów pracy
socjalnej dla środowisk
zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym
(POPŻ)”

187 000
187 000
171 000

-

16 000

-

30 000
30 000

-

30 000
5 400
-

5 400
5 400

-

5 400
5 400
5 400

-

900
90001
6050

926
92695
4040
4110
4120
4210
4580
4590

4610

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym na:
- rozbudowa istniejącej sieci
kanalizacyjnej
- 95 500
KULTURA FIZYCZNA
Pozostała działalność
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i
wyposażenia
Pozostałe odsetki
Kary i odszkodowania
wypłacane na rzecz osób
fizycznych
Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego
OGÓŁEM WYDATKI

-

95 500,00

-

95 500,00

-

95 500,00

97 822,43
97 822,43
1 942,65
332,19
47,59
-

2 322,43
2 322,43
2 322,43

24 200,00
56 300,00

-

15 000,00

-

320 222,43

320 222,43

§2
1. Dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału, które nie
powodują zwiększenia ani zmniejszenia w dziale, rozdziale i paragrafie
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa
tabela.
Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa
(działu, rozdziału, paragrafu)

Zwiększenia Zmniejszenia

1

2

3

4

900

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym na:
- rozbudowa istniejącej sieci
kanalizacyjnej
- 5 000
- budowa kanalizacji sanitarnej
w Woli Mieleckiej
Etap I cz. 2
5 000
OGÓŁEM WYDATKI

-

-

-

-

-

-

-

-

90001
6050

§3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§4
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów
Gminy Mielec.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Mielec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN KOŁODZIEJ

