UCHWAŁA NR XL/282/2018
RADY GMINY MIELEC
z dnia 3 sierpnia 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
2) dochody majątkowe w wysokości

542 000 zł
62 000 zł
480 000 zł

2. Szczegółowy plan zwiększenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
D zia ł
R o z d z ia ł
P a ra g ra f
w g k la s y fik a c ji
b u d że to w e j

1
600
60078
6330

758
75814
0970

Kwota zwiększenia
w
zł
Treść
2
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gm innych)
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Wpływy z różnych dochodów
OGÓŁEM DOCHODY

3
480 000
480 000
480 000

62 000
62 000
62 000
542 000

Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie:
- pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLiZK-lll-7741-426/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia promesy na dofinansowanie
zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103 442R Trześń k. Światowca
(Błoniarze II) dz. nr ewid. 86 w km 0+000-1+400 w miejscowości Trześń zwiększenie w kwocie 480.000 zł,
- wpływu na rachunek bankowy gminy środków pieniężnych z tytułu dochodów
budżetowych dotyczących rozliczenia podatku VAT w kwocie 62.000 zł.

l

§2

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

672 000 zł
62 000 zł
610 000 zł

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

Dział Rozdział
Paragraf
2
1
600
60016
4270
60078
6050

Nazwa działu
3

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

Kwota zwiększenia
w
zł
4
642 000
32 000'
32 000
610 000
610 000

w tym na:
- przebudowa drogi gminnej N r 103
442R Trześń k. Światowca (Błoniarze
II) dz. nr ewid. 86 w km 0+000-1+400
w miejscowości Trześń
610 000

900
90005
4110
4120
4170
4300

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

30 000

Zakup usług pozostałych

20 000

OGÓŁEM WYDATKI

30 000
1 400
200
8 400
672 000

§3
1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2018 rok o kwotę
2. W związku z wprowadzonymi w ust. 1 zmianami ustala się
deficyt budżetu gminy na 2018 rok w kwocie

130 000 zł

5 167 886,32 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”

1 392 902,00 zł

2

2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym”

3 774 984,32 zł

§4
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§5
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.
§6

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
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