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Projekt 

 

Wójta Gminy Miedźno z 01.08.2018 r. 

 

 

UCHWAŁA NR ___/___/2018 

RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia .................... 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały skutkujących 
zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 49.855,10 zł. 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących: 

1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 79.855,10 zł; 

2) zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł. 

§ 2. Uwzględniając zmiany przedstawione w § 1 w budżecie na 2018 rok: 

1) plan dochodów wynosi 39.252.936,19 zł; 

2) plan wydatków wynosi 46.935.366,27 zł. 

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii na 2018 rok do uchwały nr 249/XXXVI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 7125), który otrzymuje brzmienie 

określone załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ___/___/2018 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia....................2018 r. 

Dochody 

Dział Wyszczególnienie 
Kwota 

(w złotych) 

zwiększenie 

1 2 3 

Dochody ogółem, z tego:  49 855,10 

dochody bieżące razem, z tego:  49 855,10 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 195,10 

 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 

jednostek sektora finansów publicznych 

23 195,10 

926 Kultura fizyczna 26 660,00 

 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 

jednostek sektora finansów publicznych 

26 660,00 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ___/___/2018 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia....................2018 r. 

Wydatki 

Dział Rozdz. Wyszczególnienie 

Wydatki 

Ogółem 

w tym: 

Wydatki 

bieżące 
Wydatki 

majątkowe 

kwota (w złotych) 

1 2 3 4 5 6 

 Ogółem 49 855,10 79 855,10 -30 000,00 

010  Rolnictwo i łowiectwo -30 000,00 0,00 -30 000,00 

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi 

-30 000,00 0,00 -30 000,00 

   Wydatki majątkowe, w tym -30 000,00 0,00 -30 000,00 

  inwestycje i zakupy inwestycyjne -30 000,00 0,00 -30 000,00 

750  Administracja publiczna 26 660,00 26 660,00 0,00 

 75095 Pozostała działalność 26 660,00 26 660,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 26 660,00 26 660,00 0,00 

  w tym wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

26 660,00 26 660,00 0,00 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

23 195,10 23 195,10 0,00 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 23 195,10 23 195,10 0,00 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 195,10 23 195,10 0,00 

851  Ochrona zdrowia 30 000,00 30 000,00 0,00 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000,00 30 000,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 0,00 

  w tym wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

30 000,00 30 000,00 0,00 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ___/___/2018 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia....................2018 r. 

 

„Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 249/XXXVI/2017 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia 13 grudnia 2017 r.” 

 

Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie 

z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 

Dochody Wydatki 

z tego dochody 

bieżące 

z tego wydatki 

bieżące 

kwota (w złotych) 

1 2 3 4 5 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

118 500,00 - 

 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

118 500,00 - 

  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

118 500,00 - 

851  Ochrona zdrowia - 148 500,00 

 85153 Zwalczanie narkomanii - 7 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych - 7 000,00 

  w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

- 7 000,00 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 141 500,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 141 500,00 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31 500,00 

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 110 000,00 

Razem: 118 500,00 148 500,00 
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Uzasadnienie 

Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 23.195,10 zł związane jest z otrzymaniem dofinansowania na 

zakup sprzętu ratownictwa współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Zwiększenie dochodów w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność i zwiększenie 

wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 26.660,00 zł 

związane jest z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Umiem pływać 2018" w kwocie 
15.660,00 zł oraz zadania pn. "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów z terenu Gminy Miedźno 

2018" w kwocie 11.000,00 zł realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla 

Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Kwota 30.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków budżetowych związanych ze zwalczaniem 
skutków alkoholizmu na terenie Gminy Miedźno. 


