
Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 30.05.2018 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 2, 4 i 6 oraz 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 wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały skutkujących:

1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 63.800,00 zł;

2) zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 63.800,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) plan dochodów wynosi 39.162.712,09 zł;

2) plan wydatków wynosi 46.845.142,17 zł;

3) plan przychodów wynosi 8.583.349,19 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami limity z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynoszą:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
5.000.000,00 zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 900.919,11 zł;

3) na pokrycie deficytu w wysokości 5.982.430,08 zł;

4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
1.700.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian następujących załączników 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):

1) załącznika nr 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku, który 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały;

2) załącznika nr 12 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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.

Wydatki

Dział Rozdz. Wyszczególnienie
Wydatki
Ogółem

w tym:
Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

kwota (w złotych)
1 2 3 4 5 6

 Ogółem 0,00 63 800,00 -63 800,00
010 Rolnictwo i łowiectwo -63 800,00 0,00 -63 800,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi

-63 800,00 0,00 -63 800,00

 Wydatki majątkowe, w tym -63 800,00 0,00 -63 800,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne -63 800,00 0,00 -63 800,00

750 Administracja publiczna 13 800,00 13 800,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)
13 800,00 13 800,00 0,00

wydatki jednostek budżetowych 13 800,00 13 800,00 0,00
w tym wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

13 800,00 13 800,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 38 800,00 38 800,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 33 800,00 33 800,00 0,00

wydatki jednostek budżetowych 33 800,00 33 800,00 0,00
w tym wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

33 800,00 33 800,00 0,00

80104 Przedszkola 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

921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

11 200,00 11 200,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11 200,00 11 200,00 0,00
dotacje na zadania bieżące 11 200,00 11 200,00 0,00

Id: 14594F1C-1B7A-484D-B0CA-723970A2BF3D. Projekt Strona 1



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ___/___/2018

Rady Gminy Miedźno

z dnia....................2018 r.

Przychody

Paragraf
 Wyszczególnienie

 Kwota (w złotych)
zmniejszenie zwiększenie

Przychody ogółem: 1 700 000,00 1 700 000,00
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej

1 700 000,00 -

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 700 000,00
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ___/___/2018

Rady Gminy Miedźno

z dnia....................2018 r.

„Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 249/XXXVI/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia 13 grudnia 2017 r.”

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku

Dział Rozdz. Wyszczególnienie
Rodzaj
dotacji

Dotacja dla
jednostek sektora

finansów
publicznych

Dotacja dla
jednostek spoza
sektora finansów
publicznych

kwota w złotych
1 2 3 4 5

010
Rolnictwo i łowiectwo

dotacja
celowa

- 6 000,00

01009
Spółki wodne - 6 000,00
w tym dotacje na zadania bieżące - 6 000,00

600
Transport i łączność dotacja

celowa
1 500 000,00 -

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 500 000,00 -

750

Administracja publiczna
dotacja
celowa

- 30 000,00

75075
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego

- 30 000,00

w tym dotacje na zadania bieżące - 30 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

dotacja
celowa

- 429 000,00

75404
Komendy wojewódzkie Policji - 20 000,00

w tym dotacje na inwestycje
i zakupy inwestycyjne

- 20 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne, w tym: - 409 000,00
- dotacje na zadania bieżące - 199 000,00
- dotacje na inwestycje i zakupy
inwestycyjne

- 210 000,00

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

dotacja
celowa

5 000,00 -

85419
Ośrodki rewalidacyjno-
wychowawcze

5 000,00 -

w tym dotacje na zadania bieżące 5 000,00 -

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

dotacja
celowa

- 45 000,00

90001
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód

- 45 000,00

w tym dotacje na zadania bieżące - 45 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

dotacja
podmiotowa

816 200,00 140 000,00

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby

621 200,00 -

w tym dotacje na zadania bieżące - 40 000,00
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92116 Biblioteki 195 000,00 -

92195
Pozostała działalność dotacja

celowa
- 100 000,00

w tym dotacje na zadania bieżące - 100 000,00

926

Kultura fizyczna
dotacja
celowa

- 198 000,00

92605
Zadania w zakresie kultury
fizycznej

- 198 000,00

w tym dotacje na zadania bieżące - 198 000,00
Razem: 2 321 200,00 848 000,00
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Załącznik Nr 4 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

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: 4 044 626,00
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Uzasadnienie

Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 13.800,00 zł, w dziale
801 Oświata i wychowanie o kwotę 38.800,00 zł i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę
11.200,00 zł związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie audytów,
szkoleń oraz wynagrodzenia dla inspektora danych osobowych w związku z wejściem w życie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

Kwotę w wysokości 60.000,00 zł przeznacza się w formie dotacji dla jednostki OSP Miedźno na zakup
przewoźnego generatora prądu. Generator ten będzie wykorzystywany do zasilania w energię elektryczną
budynków użyteczności publicznej w sytuacjach kryzysowych. W związku z czym zmianie ulega załącznik nr
10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku i załącznik 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).
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