Uchwała Nr VII/50/2015
Rady Gminy Mielec
z dnia 29 kwietnia 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości
2) dochody majątkowe w wysokości

354 695,94 zł
296 267,94 zł
58 428,00 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

750
75075
2007

758
75814
0970

Kwota zwiększenia
w
zł
Treść
2

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)

3

16 137,94
16 137,94
16 137,94

270 130
270 130
270 130

1

852
85212

2910

921
92105
2320

926
92695
6208

POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Wpływy ze zwrotów 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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Kultura fizyczna
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
OGÓŁEM DOCHODY

3 500
3 500

3 500

6 500
6 500
6 500

58 428
58 428
58 428

354 695,94

Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie:
- umowy zawartej z Powiatem Mieleckim w dniu 21 kwietnia 2015r. na
dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury 6.500 zł,
- wpływem środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu
dofinansowania Operacji pn. „Budowa parków wiejskich rekreacyjno –
rehabilitacyjnych z obiektami małej architektury w Chrząstowie i Goleszowie”
w kwocie 58.428 zł,
- wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu dofinansowania
Projektu pn. „Inwestycje i turystyka szansą na lepszy rozwój gmin Polski
Wschodniej” w kwocie 16.137,94 zł,
- wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu zwrotu podatku
od towarów i usług za lata poprzednie w kwocie 270.130 zł.
§2
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
823 500 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
78 500 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości
745 000 zł
2. Szczegółowy plan zwiększenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
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Kwota zwiększenia
w
zł

Dział Rozdział Nazwa działu
Paragraf
1

2

600
60014
6300

3

4

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
w tym na:

500 000
400 000
400 000

- dofinansowanie budowy
chodników przy drogach
powiatowych z tego:
- Nr 1 143 R w miejscowości Złotniki
dł. 300 mb
- Nr 1 143 R w miejscowości
Chrząstów dł. 300 mb
- Nr 1 152 R w miejscowości Książnice
dł. 745 mb
- Nr 1 152 R w miejscowości
Podleszany dł. 390 mb
- Nr 1 152 R w miejscowości Wola
Mielecka dł. 470 mb
- Nr 1 713R w miejscowości Trześń dł.
295 mb

60016
6050

700
70005
6050

Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:
- przebudowa drogi gminnej w m.
Goleszów
100 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:
- modernizacja budynku w
Rzędzianowicach

801
80101
6050

100 000
100 000

128 000
128 000
128 000

128 000

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym na:

185 500
117 000
117 000

- rozbudowa szkoły wraz z zapleczem
Przedszkolnym
w Rzędzianowicach
17 000

3

- modernizacja pomieszczeń po
zastępczej Sali gimnastycznej w
Rzędzianowicach pod potrzeby
przedszkola
100 000

80113
2910

4560

852
85212

2910

921
92105
2480

Dowożenie uczniów do szkół
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
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
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
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
OGÓŁEM WYDATKI

68 500
66 000

2 500

3 500
3 500

3 500

6 500
6 500
6 500
823 500

§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)

1

2

600
60016
4270
4300
6050

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:
- przebudowa dróg
gminnych
- 158 000
- przebudowa drogi gminnej w
m. Wola Mielecka
- 60 000
- przebudowa peronów
przystankowych wraz z
zakupem i montażem wiat
przystankowych w m.
Chorzelów
12 000
- budowa 3 peronów
przystankowych przy drogach
gminnych w m.
Chorzelów
8 000
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:

60078
6050

Zwiększenia Zmniejszenia
3

218 000
-

4

218 000
218 000
8 000
12 000
198 000

218 000

-

218 000

-

- przebudowa drogi gminnej na
działce nr ewid. 71 oraz 99/2, 94,
70/8, 69/3, 69/10, 68/2, 67/2 w
miejscowości Wola Mielecka w km
0+000-1+850
143 000
- przebudowa drogi gminnej nr
103 435 Rzędzianowice (Kościół –
SKR/ dz. ewid. Nr 388 w
miejscowości Rzędzianowice w km
1+180-1+720
75 000

900
90095
2310

4300

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
Zakup usług pozostałych
Razem

30 000

30 000

30 000
30 000

30 000
-

248 000

30 000
248 000
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§4
1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2015 rok o kwotę
2. W związku z wprowadzonymi w ust. 1 zmianami ustala się
deficyt budżetu gminy na 2015 rok w kwocie

468 804,06 zł
2 653 184,65 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”
2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym”

474 797,44 zł
2 178 387,21 zł

§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
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