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Projekt 

 

Wójta Gminy Miedźno z 25.04.2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1-3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

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

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały skutkujących: 

1) zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 470.736,00 zł; 

2) zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 1.120.000,00 zł. 

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

1) zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 426.136,00 zł; 

2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 1.075.400,00 zł. 

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

1) plan dochodów wynosi 39.031.092,17 zł; 

2) plan wydatków wynosi 46.713.522,25 zł. 

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 150.000,00 zł. 

§ 4. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 7.682.430,08 zł i zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.682.430,08 zł. 

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 12 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2018 roku 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 w załączniku nr 3 do 

uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 7. 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) 

1 2 3 

Dochody ogółem, z tego:  649 264,00 

dochody bieżące razem, z tego:  -470 736,00 

758 Różne rozliczenia -515 736,00 

 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: -515 736,00 

 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -515 736,00 

855 Rodzina 45 000,00 

 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 45 000,00 

 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -6 000,00 

 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6 000,00 

dochody majątkowe razem, z tego: 1 120 000,00 

600 Transport i łączność 1 120 000,00 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

1 120 000,00 
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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  649 264,00  -426 136,00  1 075 400,00 

010  Rolnictwo i łowiectwo -524 600,00 0,00 -524 600,00 

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi 

-524 600,00 0,00 -524 600,00 

   Wydatki majątkowe, w tym -524 600,00 0,00 -524 600,00 

  inwestycje i zakupy inwestycyjne -524 600,00 0,00 -524 600,00 

600  Transport i łączność 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 

   Wydatki majątkowe, w tym 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 

  inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 

700  Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 0,00 100 000,00 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 0,00 100 000,00 

   Wydatki majątkowe, w tym 100 000,00 0,00 100 000,00 

  inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 0,00 100 000,00 

750  Administracja publiczna 100 000,00 0,00 100 000,00 

 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

100 000,00 0,00 100 000,00 

   Wydatki majątkowe, w tym 100 000,00 0,00 100 000,00 

  inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 0,00 100 000,00 

757  Obsługa długu publicznego -50 000,00 -50 000,00 0,00 

 75702 Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

-50 000,00 -50 000,00 0,00 

  obsługa długu -50 000,00 -50 000,00 0,00 

801  Oświata i wychowanie -414 338,00 -414 338,00 0,00 

 80101 Szkoły podstawowe -220 477,00 -220 477,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym: -206 490,00 -206 490,00 0,00 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -108 496,00 -108 496,00 0,00 

  - wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

-97 994,00 -97 994,00 0,00 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych -13 987,00 -13 987,00 0,00 
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 80104 Przedszkola -61 378,00 -61 378,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym: -55 688,00 -55 688,00 0,00 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -58 358,00 -58 358,00 0,00 

  - wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

2 670,00 2 670,00 0,00 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych -5 690,00 -5 690,00 0,00 

 80110 Gimnazja -99 260,00 -99 260,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym: -92 272,00 -92 272,00 0,00 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -91 193,00 -91 193,00 0,00 

  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

-1 079,00 -1 079,00 0,00 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych -6 988,00 -6 988,00 0,00 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 980,00 1 980,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 1 980,00 1 980,00 0,00 

  w tym wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

1 980,00 1 980,00 0,00 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 371,00 2 371,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 2 371,00 2 371,00 0,00 

  w tym wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

2 371,00 2 371,00 0,00 

 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych 

-18 691,00 -18 691,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym: -15 625,00 -15 625,00 0,00 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -16 232,00 -16 232,00 0,00 

  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

607,00 607,00 0,00 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych -3 066,00 -3 066,00 0,00 

 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 

i klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w innych typach szkół, 
liceach ogólnokształcących, technikach, 

branżowych szkołach I stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach 

artystycznych 

-18 883,00 -18 883,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym: -17 933,00 -17 933,00 0,00 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -17 785,00 -17 785,00 0,00 

  - wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

-148,00 -148,00 0,00 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych -950,00 -950,00 0,00 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza -6 798,00 -6 798,00 0,00 
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 85401 Świetlice szkolne -6 798,00 -6 798,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych -5 526,00 -5 526,00 0,00 

  w tym wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

-5 526,00 -5 526,00 0,00 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych -1 272,00 -1 272,00 0,00 

855  Rodzina 45 000,00 45 000,00 0,00 

 85501 Świadczenie wychowawcze 40 000,00 40 000,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 40 000,00 0,00 

  w tym wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

40 000,00 40 000,00 0,00 

 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

5 000,00 5 000,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 0,00 

  w tym wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

5 000,00 5 000,00 0,00 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ___/___/2018 

Rady Gminy Miedźno 

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

 

„Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 249/XXXVI/2017 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia 13 grudnia 2017 r.” 

 

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2018 roku 

Dział Rozdział 
Wyszczególnienie 

(nazwa inwestycji) 

Plan wydatków 

inwestycyjnych ogółem 

finansowanych 

z budżetu Gminy 

(w złotych) 

1 2 3 4 

600 60014 
Budowa chodników przy drogach powiatowych w gminie 

Miedźno 
1 500 000,00 

600 60016 Przebudowa ul. Łąkowej w Miedźnie 1 400 000,00 

754 75412 Zakup generatora prądu dla OSP Miedźno 60 000,00 

855 85505 

Przebudowa części przedszkolnej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Miedźnie w celu zaadaptowania pomieszczeń 

pod żłobek - program "Maluch+" 

844 626,00 

900 90095 
Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby Urzędu Gminy 

Miedźno 
300 000,00 

Razem: 4 104 626,00 
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Uzasadnienie 

Zmniejszenie dochodów budżetowych dotyczy zmiany w wysokości przyznanej przez Ministra Finansów 

wysokości części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 515.736,00 zł. O taką samą kwotę zostały 

pomniejszone wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Obsługa 

długu publicznego oraz wydatków majątkowych w dziale Rolnictwo i łowiectwo. Zwiększenie dochodów 
budżetowych w dziale Rodzina o kwotę 45.000,00 zł związane jest z wystąpieniem w 2018 r. przypadków 

zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych i konieczności zwrotu 

ich do budżetu państwa. Po stronie wydatków zabezpieczono taką samą kwotę, tj. 45.000,00 zł. Kwota 
w wysokości 6.000,00 zł po stronie dochodów dotyczy zmian klasyfikacyjnych wynikających z występujących 

zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w roku bieżącym. Kwota 

w wysokości 1.120.000,00 zł po stronie dochodów dotyczy złożonego wniosku na dofinansowanie budowy 

drogi gminnej ul. Łąkowej w Miedźnie. Dla inwestycji dofinansowanej w 80% zabezpieczona została po stronie 
wydatków kwota 1.400.000,00 zł. Zabezpieczone zostały również dodatkowe środki finansowe w wysokości 

100.000,00 zł na przebudowę budynku GOPS. Remont GPS-u będzie częścią wieloletniego zadania 

inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Urzędu Gminy". W dziale Gospodarka mieszkaniowa 
zabezpieczona została kwota wydatków w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup domków 

letniskowych na terenie miejscowości Władysławów. 


