
UCHWAŁA NR XXVIII/190/2017 
RADY GMINY MIELEC 

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 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) 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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami)

Rada Gminy 
uchwala co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 123 000 zł
z tego:
1) dochody majątkowe w wysokości 123 000 zł

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

D ział 
R ozdzia ł 
Paragraf 

w g klasyfikacji 
budżetow ej Treść

K w o ta  z w ię k s z e n ia  
w  
z ł

1 2 3

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 43 000
60016 Drogi publiczne gminne 43 000
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego

43 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 80 000
70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami
80 000

6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych

80 000

OGÓŁEM DOCHODY 123 000
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Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie:
- pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie w sprawie podjęcia w dniu 2.06.2017r. przez Zarząd WFOŚiGW 
w Rzeszowie decyzji o przyznaniu dotacji na zadanie pn. „Termomodernizacja 
i remont budynku Domu Strażaka w Trześni” w kwocie 80.000 zł,

- Uchwały Nr 303/6105/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa 
stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w roku 2017 - 
określającej przyznanie dofinansowania zadań z zakresu budowy i modernizacji -  
dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dla gminy Mielec w kwocie 43.000 zł.

§2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 243 000 zł
z tego:
1) wydatki majątkowe w wysokości 243 000 zł

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

Dział Rozdział
Paragraf Nazwa działu

Kwota zwiększenia 
w 
zł

1 2 3 4
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz 
i wodę

30 000

40002 Dostarczanie wody 30 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
w  tym  n a :
- rozbudow ę stac ji uzdatniania wody  
w R zędzianow icach 30.000

30 000

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 83 000
60016 Drogi publiczne gminne 83 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
w  tym  n a :
- m odern izac ję  d rog i gm inne j 
do jazdow ej do g run tów  rolnych w  m. 
C horze lów  (dzia łka ewid. 1310) 83.000

83 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 130 000
70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami
130 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
w  tym  n a :
- m odern izac ja  budynku kom una lnego  
w  Trześn i 130 000

130 000

OGÓŁEM WYDATKI 243 000
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§3

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 4

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa

50 000 50 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 50 000 50 000
4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia
- 30 000

4270 Zakup usług remontowych - 9 000
4430 Różne opłaty i składki - 11 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
w tym na:
- zakup  lekk iego  sam ochodu  
pożarniczego dla OSP Trześń 50.000

50 000

O G Ó Ł E M 50 000 50 000

§4

1. Dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami 
wydatków budżetu realizowanych zadań 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 2017r. w ramach funduszu 
sołeckiego przez sołectwo Wola Mielecka.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa
(działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4
754 Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa
13 015,36 -

75412 Ochotnicze straże pożarne 13 015,36 -

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
w tym:
-  wykonanie modernizacji budynku 
komunalnego OSP w Woli 
Mieleckiej 13.015,36

13 015,36
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801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 13 015,36
80101 Szkoły podstawowe - 13 015,36
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
w tym:

wykonanie dokumentacji 
technicznej zagospodarowania 
terenu przy ZS Wola Mielecka na 
cele sportowo -
rekreacyjne - 13.015,36

13 015,36

OGÓŁEM WYDATKI 13 015,36 13 015,36

§5

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 120 000 zł

2. W związku z wprowadzonymi w ust. 1 zmianami ustala się
deficyt budżetu gminy na 2017 rok w kwocie 4 205 047,53 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” 676 467,00 zł

2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym” 3 528 580,53 zł

§6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§7

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Mielec.

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY MIELEC

JAN KOŁODZIEJ
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