
UCHWAŁA NR VIII/63/2019 
RADY GMINY MIELEC 

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy 
uchwala co następuje:

§1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 314 332,37 zł
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 249 066,78 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 65 265,59 zł

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

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

wg klasyfikacji 
budżetowej Treść

Kwota zwiększenia 
w  
zł

1 2 3
720 Informatyka 56 000,00

72095 Pozostała działalność 56 000,00
2057 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego

47 868,80

2059 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego

8 131,20

750 Adm inistracja publiczna 73 300
75023 Urzędy gmin (m iast i m iast na prawach 

powiatu)
73 300

0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu 
wyroków sądowych, sprzedaży drewna)

73 300
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wielofunkcyjnego Domu Ludowego w Rydzowie - budowa skweru rekreacyjnego’’ 
w kwocie 10.000 zł,

- wpływu na rachunek bankowy gminy środków pieniężnych z tytułu różnych 
dochodów w kwocie 157.053,94 zł.

§ 2

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

314 380,37 zł

274 380,37 zł 
40 000,00 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

720 Informatyka 47 100,00
72095 Pozostała działalność 47 100,00
4017 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
1 571,85

4019 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

267,00

4117 Składki na ubezpieczenia 
społeczne

270,20

4119 Składki na ubezpieczenia 
społeczne

45,90

4127 Składki na Fundusz Pracy 38,51
4129 Składki na Fundusz Pracy 6,54
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 13 163,92
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 236,08
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 21 455,48
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 644,52
4307 Zakup usług pozostałych 3761,12
4309 Zakup usług pozostałych 638,88

754 Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa

207 526,43

75412 Ochotnicze straże pożarne 207 526,43
2820 Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom

197 526,43
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6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
w tym:
- przebudowa drogi gminnej
w Woli Mieleckiej/płyty/ 10 000
- przebudowa drogi gminnej w m. 
Rzędzianowice (Olszyny Etap 11)20 000

30 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000 -
70005 Gospodarka gruntami 

i n ieruchom ościam i
20 000 -

4300 Zakup usług pozostałych 20 000 -

900 Gospodarka komunalna  
i ochrona środow iska

51 000 -

90001 Gospodarka ściekowa  
i ochrona wód

27 000 -

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
w tym:
- modernizacja sieci kanalizacji 
sanitarnej w Chorzelowie 
i Chrząstowie 21000

27 000

90015 Oświetlenie ulic, placów  
i dróg

24 000 -

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
w tym:
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy 
drodze gminnej w Woli Chorzelowskiej 
24 000

24 000

Razem: 131 000 131 000

§ 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 2019r. w ramach 
Funduszu sołeckiego przez sołectwo Książnice.
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§ 6

1. W związku z wprowadzonymi w § 5 zmianami nie dokonuje się zmiany łącznej 
kwoty planowanych przychodów budżetu gminy ustalonej
w kwocie 8 616 454,49 zł
z tego:

1) Paragraf 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy” 2 850 000,00 zł

2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym” 5 766 454,49 zł

§ 7

1. Zmniejsza się planowaną kwotę rozchodów budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 
48 zł w związku z dostosowaniem przypadających w roku budżetowym wysokości 
rat spłat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie do harmonogramu spłat ustalonego przez pożyczkodawcę.

2. W związku z wprowadzonym w niniejszej uchwale zmniejszeniem planowanej
kwoty rozchodów budżetu gminy o 48 zł, ustala się łączną kwotę planowanych 
rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 211 376,00 zł
z tego:
1) na paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 

i kredytów” z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 796 000,00 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 415 376,00 zł

3. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 1 211 376,00 zł
zostaną sfinansowane:
1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 1 211 376,00 zł

§8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§ 9

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego.

§10

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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