UCHWAŁA NR II/10/2018
RADY GMINY MIELEC
z dnia 28 listopada 2018 r.
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

9 028 zł
9 028 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

801
80101
0970
80104
0660
855
85504
2440

Kwota zwiększenia
w
zł
Treść
2

3

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wpływy z różnych dochodów
Przedszkola
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
RODZINA
Wspieranie rodziny
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych

3 752
2 252
2 252
1 500
1 500

OGÓŁEM DOCHODY

9 028

5 276
5 276
5 276

Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie:
- Umowy Nr S-III.79/A/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego
w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na
rok 2018” zawartej w dniu 22 października 2018 r. pomiędzy Wojewodą
Podkarpackim a Gminą Mielec dotycząca dofinansowania ze środków Funduszu
Pracy realizacji zadania w ramach Programu pn. „Zatrudnianie asystentów rodziny”
w kwocie 5.276 zł,

1

- wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu różnych opłat
i dochodów budżetowych zrealizowanych przez placówki oświatowe w kwotach
wyższych niż zakładał plan dochodów budżetowych gminy - zwiększenie
w kwocie 3.752 zł.
§2
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości

9 028 zł
9 028 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
4270

80148
4220

855
85504
4010

Kwota zwiększenia
w
zł

Nazwa działu
3

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Zakup usług remontowych
w tym:
- szkoła Książnice
999
- szkoła Trześń
1 253
Stołówki szkolne
i przedszkolne
Zakup środków żywności
w tym:
- szkoła Chorzelów
1 500
RODZINA
Wspieranie rodziny
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
OGÓŁEM WYDATKI

4

3 752
2 252
2 252

1 500
1 500

5 276
5 276
5 276
9 028

§3
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. Zmiany dokonano w związku z błędnym wpisaniem nazwy zadania
inwestycyjnego.

2

Dział
Rozdział Nazwa
Paragraf (działu, rozdziału, paragrafu)
1

600
60078
6050

2

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
w tym na:

Zwiększenia Zmniejszenia
3

4

-

-

-

-

-

-

- przebudowa drogi gminnej nr
103 442R Trześń k. Światowca
(Błoniarze II) dz. nr ewid. 86 w km
0+000-1+400 w miejscowości
Trześń
650.004,16
- remont drogi gminnej Nr 103
442R Trześń k. Światowca
(Błoniarze II) dz. nr ewid. 86 w km
0+000-1+400 w miejscowości
Trześń
650.004,16

Razem
§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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