UCHWAŁA Nr III/11/2018
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990

roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust
1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mieroszów na rok 2018 Nr L/231/18
Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 12.01.2018r wprowadza się następujące
zmiany:
1. Załącznik nr 1 zawierający plan dochodów budżetu Gminy otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Załącznik nr 2 zawierający plan wydatków budżetu Gminy otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Załącznik nr 8 zawierający wykaz zadań inwestycyjnych Gminy
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. Załącznik nr 7 zawierający plan dochodów rachunku dochodów
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w Ustawie
o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok.

§ 2. 1. Plan budżetu przed dokonanymi zmianami wynosił:
a) plan dochodów : 34.116.717,63 zł
b) plan wydatków : 35.524.218,05 zł
c) deficyt budżetowy : -1.407.500,42 zł
d) przychody : 2.386.504,42 zł

e) rozchody : 979.004 zł

2. Plan budżetu po zmianach wynosi:
a) plan dochodów : 34.543.109,63 zł
b) plan wydatków : 35.950.610,05 zł
c) deficyt budżetowy : -1.407.500,42 zł
d) przychody : 2.386.504,42 zł
e) rozchody : 979.004 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mieroszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok

W wyniku postępowania przetargowego na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych oraz w związku z pismem MSWiA zwiększającym wartość
promesy DOLiZK-III-7741-8-38/2018 zwiększa się plan dochodów w Dziale
600 Transport i Łączność, Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych o kwotę 109.087,00zł. Tym samym zwiększa się plan wydatków
w tym rozdziale. Ponadto zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o
kwotę 37.736,60zł. Zmniejszony natomiast zostaje plan wydatków w Dziale
900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska w Rozdziale 90095
Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje o kwotę 37.736,60zł.
W związku z czym dokonuje się również zmian w załączniku inwestycyjnym.
W związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wynajęcia świetlicy
wiejskiej w Sołectwie Golińsk oraz Unisław Śląski zwiększa się plan
dochodów w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdziale 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 800zł. Tym samym

dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Dziale 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego w Rozdziałach 92195 Pozostała działalność o 600zł
oraz 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 200zł.
Na podstawie wniosków złożonych przez Gminę Mieroszów do
Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie środków z rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów
w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jst o kwotę 87.505zł. Tym samym dokonuje się zwiększenia planu
wydatków o ta samą kwotę w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdziale
80101 Szkoły podstawowe.
W wyniku analizy wydatków związanych z gospodarką odpadami

należy dokonać zmian planu wydatków w Dziale 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska Rozdziale 90002 Gospodarka odpadami polegającymi
na zwiększeniu planu o 200.000zł oraz w Rozdziale 75412 Ochotnicze straże
pożarne w kwocie 45.000 zł. Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie
dochodów w Dziale 756 Dochody od osób prawnych (…), Rozdziale 75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw o kwotę
163.466,00 zł w związku z uzyskaniem większych dochodów z tytułu opłaty
eksploatacyjnej niż zakładano oraz Rozdziale 75615 Wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego, …, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
o kwotę 61.534zł w związku ze zrealizowanymi wyższym dochodami niż
zakładano. Jednocześnie przesuwa się środki z Rozdziału Drogi publiczne
i gminne w kwocie 20.000zł.
Gmina Mieroszów otrzymała darowiznę w wysokości 4.000zł od
Kopalni Surowców Skalnych Bartnica. Co powoduje zwiększenie planu
dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdziale 90095 Pozostała działalność, a tym samym

i planu wydatków

w tym samym rozdziale. Środki te zostaną przeznaczone na zakup ozdób
świątecznych na terenie Gminy.
Po stronie wydatków zostają przesunięte środki z Rozdziału 70004
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 20.000zł oraz
zmniejszony zostaje plan wydatków w Dziale 757 Obsługa długu publicznego
w kwocie 50.000zł do rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
co jest spowodowane m. in. zwiększonymi opłatami za wodę i ścieki
w lokalach znajdujących się w zasobie gminnym.
W związku z niezrealizowanymi, w takiej wysokości jak zakładano,
wydatkami

w

Dziale

710

Działalność

usługowa,

Rozdziale

Plany

zagospodarowania przestrzennego w kwocie 73.544,23zł. Środki te zostają
przesunięte do Rozdziału 75023 Urzędy gmin na pokrycie wydatków z tytułu
zakupu usług. Ponadto przesuwa się środki z Działu 801 Oświata i kultura
w kwocie 25.000zł do Rozdziału 750 Administracja publiczna, co jest
spowodowane większymi niż zakładano wydatkami na zakup energii oraz do
Działu 921 Kultura i ochrona środowiska Rozdziału 92195 Pozostała
działalność w kwocie 2.000zł. Jednocześnie zwiększa się plan w tym rozdziale

o kwotę 1.400zł w wyniku zebrania sołeckiego we wsi Kowalowa. Środki te
zostają przesunięte z Rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach.
Przesuwa się również środki w planie wydatków z Rozdziału 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg do Rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach w kwocie 7.000zł z uwagi na konieczność zapewnienia
środków na montaż ozdób świątecznych.
Na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Mieroszowie dokonuje się zmian w planie dochodów szkoły na wydzielonym
rachunku dochodów własnych na 2018r o kwotę 4.000zł zarówno po stornie
dochodów jak i wydatków. Jest to związane z otrzymanymi darowiznami
przeznaczonymi na organizację wyjazdu dzieci do Danii na zawody sportowe.
Jednocześnie na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie
dokonuje się przesunięć po stronie wydatków w planie dochodów jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.
W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzania zmian
w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków, co jest wyłączną
kompetencją

organu

stanowiącego,

dlatego

w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła
Magdalena Ostaszewska
Zastępca Skarbnika Gminy

też

podjęcie

uchwały

