
UCHWAŁA NR XLII/300/2018 
RADY GMINY MIELEC 

z dnia 27 września 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.t 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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 369 094,16 zł
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 198 339,82 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 170 754,34 zł

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

Dział 
R ozdział 
Paragraf 

w g klasyfikacji 
budżetow ej Treść

Kwota zwiększenia 
w 
zł

1 2 3

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 130 000
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 130 000
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych)

130 000

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem

21 010

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilno-prawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych

13 160

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat

13 160
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75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw

7 850

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7 8501
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 218 084,16

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego

150 000,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 150 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 68 084,16
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo- 
gminnych)

27 329,82

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych)

40 754,34

OGÓŁEM DOCHODY 369 094,16

Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie:
- pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLiZK-l11-7741 -4- 

26/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie udzielenia promesy na 
dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103443R Trześń 
/łącznik/ dz. nr ewid. 402, 923/4 w km 0+008-0+165 i 0+179-0+342 w miejscowości 
Trześń -  zwiększenie w kwocie 130.000 zł,

- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy na 
dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne o kwotę 
150.000 zł,

- Decyzji z dnia 20 sierpnia 2018 r. Wojewody Podkarpackiego pismo nr F-
VI.3111.1.170.2018 w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania własne gminy 
w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu 
sołeckiego w 2017 r. w kwocie 68.084,16 zł,

- wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu różnych opłat 
i dochodów budżetowych - zwiększenie w kwocie 21.010 zł.

§2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
2) wydatki majątkowe w wysokości

369 094,16 zł

171 010,00 zł 
198 084,16 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 Nazwa działu

Kwota zwiększenia 
w 
zł

1 2 3 4
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 198 084,16

60078 Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych

198 084,16

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
w tym na:
- przebudowa drogi gminnej Nr 
103443R Trześń /łącznik/ dz. nr 
ewid. 402, 923/4 w km 0+008- 
0+165 i 0+179-0+342
w miejscowości Trześń 180 000
- przebudowa drogi gminnej N r 103 
442R Trześń k. Światowca (Błoniarze 
II) dz. n r ewid. 86 w km 0+000-1+400 
w m iejscowości Trześń 18 084,16

198 084,16

750 Administracja publiczna 21 010

75022
Rady gmin (miast i miast na 
prawach powiatu)

21 010

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 
w tym:
- zakup elektronicznego systemu do 
obsługi sesji rady gminy w zakresie 
głosowania, nagrywania 
i transm isji 21010

21 010

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 150 000
80101 Szkoły Podstawowe 150 000
4240 Zakup środków dydaktycznych 

i książek 
w tym:
- szkoła Rydzów 75 000
- szkoła Trześń 75 000

150 000

OGÓŁEM WYDATKI 369 094,16

§ 3

1. Dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału 
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa 
tabela.
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Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa
(działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21 920 -

60078 Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych

21 920 -

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
w  tym  na :
- przebudowa drogi gminnej N r 103 
442R Trześń k. Światowca (Błoniarze 
II) dz. nrew id. 86 w km 0+000-1+400 
w m iejscowości Trześń 21 920

21 920

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa

6 000 1 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000 1 000
2820 Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom

1 000

4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia

- 1 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
w  tym  na:
- modernizacja budynku OSP Wola 
Mielecka 5 000

5 000

757 Obsługa długu publicznego - 21 920
75702 Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów 
i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego

21 920

8110 Odsetki od samorządowych 
papierów wartościowych lub 
zaciągniętych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego kredytów 
i pożyczek

21 920

801 Oświata i wychowanie 90 000 107 000
80101 Szkoły podstawowe 42 000 -

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
publicznej jednostki systemu 
oświaty prowadzonej przez osobę 
prawną inną niż jednostka 
samorządu terytorialnego lub przez 
osobę fizyczną

32 000
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6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
w tym na:
- zagospodarowanie poddasza SP 
Podleszany 10 000

10 000

80104 Przedszkola 20 000 57 000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie 

na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego

20 000

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 
w tym:
- szkoła Trześń - 27 000

27 000

4330 Zakup usług przez jednostki 
samorządu terytorialnego od innych 
jednostek samorządu terytorialnego

30 000

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 50 000
4300 Zakup usług pozostałych - 50 000
80149 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
i innych formach wychowania 
przedszkolnego

10 000

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu 
oświaty

10 000

80150 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych

18 000

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
publicznej jednostki systemu 
oświaty prowadzonej przez osobę 
prawną inną niż jednostka 
samorządu terytorialnego lub przez 
osobę fizyczną

18 000

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza

27 000 -

85401 Świetlice szkolne 27 000 -

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń 
w tym:
- szkoła Trześń 2 000

2 000
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4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 
w tym:
- szkoła Trześń 25 000

25 000

900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

- 15 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 
wód

- 15 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
w tym:
- rozbudowa istniejącej sieci 
kanalizacyjnej - 15 000

15 000

Ogółem: 144 920 144 920

§4

1. Dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami 
wydatków budżetu realizowanych zadań w ramach 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 2018 r. w ramach 
Funduszu sołeckiego przez sołectwo Goleszów.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa
(działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 400 -

70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami

1 400 -

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
w tym:
- zakup namiotu z przeznaczeniem  
na wyposażenie budynku 
komunalnego w Goleszowie 1 400

1 400

900 GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 1 400

90015 Oświetlenie ulic, placów 
i dróg

- 1 400

4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 
w tym:
- zakup lam py do oświetlenia placu 
rekreacyjnego na działce gminnej 
394/2 w Goleszowie - 1 400

1 400

RAZEM 1 400 1 400
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§5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§6

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

§7

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY MIELEC

JAN KOŁODZIEJ

C s '
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