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Projekt 

 

Wójta Gminy Miedźno z 31.10.2018 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: 

1) zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 193.964,24 zł; 

2) zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 10.479,67 zł. 

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

1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 484.443,91 zł; 

2) zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 280.000,00 zł. 

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

1) plan dochodów wynosi 39.792.919,42 zł; 

2) plan wydatków wynosi 47.475.349,50 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. 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:  204 443,91 

dochody bieżące razem, z tego: 193 964,24 

758 Różne rozliczenia 67 165,71 

 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: 27 688,00 

 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 27 688,00 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

39 477,71 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 126 798,53 

 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

116 798,53 

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

116 798,53 

 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

10 000,00 

dochody majątkowe razem, z tego: 10 479,67 

758 Różne rozliczenia 10 479,67 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

10 479,67 
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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 204 443,91 484 443,91 -280 000,00 

750  Administracja publiczna 49 957,38 49 957,38 0,00 

 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 

49 957,38 49 957,38 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 49 957,38 49 957,38 0,00 

  w tym wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

49 957,38 49 957,38 0,00 

801  Oświata i wychowanie 307 688,00 307 688,00 0,00 

 80101 Szkoły podstawowe 214 600,00 214 600,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 214 600,00 214 600,00 0,00 

  w tym wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

214 600,00 214 600,00 0,00 

 80104 Przedszkola 71 288,00 71 288,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym: 71 288,00 71 288,00 0,00 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 600,00 43 600,00 0,00 

  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

27 688,00 27 688,00 0,00 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 21 800,00 21 800,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 21 800,00 21 800,00 0,00 

  w tym wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

21 800,00 21 800,00 0,00 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 126 798,53 126 798,53 0,00 

 85495 Pozostała działalność 126 798,53 126 798,53 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000,00 10 000,00 0,00 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 020,00 4 020,00 0,00 

  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

5 980,00 5 980,00 0,00 

  wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

116 798,53 116 798,53 0,00 

855  Rodzina -280 000,00 0,00 -280 000,00 

 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków -280 000,00 0,00 -280 000,00 

   Wydatki majątkowe, w tym -280 000,00 0,00 -280 000,00 

  inwestycje i zakupy inwestycyjne -280 000,00 0,00 -280 000,00 
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Uzasadnienie 

Zwiększenie dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 

o kwotę 27.688,00 zł wynika z przyznanej od Ministerstwa Finansów decyzji nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 

21 sierpnia 2018 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwotę z ww. tytułu przeznaczono 

w całości po stronie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie na wyposażenie w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Mokrej. 

Zwiększenie dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 49.957,38 zł wynika ze zwrotu części 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Kwotę po stronie wydatków w całości 

przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w rozdziale 75023 - Urzędy gmin. 

Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 

116.798,53 zł związana jest z realizacją w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie projektu pn. 

"ERASMUS+" pochodzącego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+. 

Zwiększenie planu dochodów i wydatków również w tym dziale o kwotę 10.000,00 zł związane jest z realizacją 

projektu pn. "Siła natury„ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie w kwocie 6.000,00 zł oraz projektu 

pn. "Jak okazać szacunek" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej w kwocie 4.000,00 zł. Projekty te 

realizowane będą przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w latach 2018-2019. 

Zwiększenie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 280.000,00 zł związane jest z 

koniecznością zatrudnienia nauczycieli dla dzieci z orzeczeniami i opiniami z poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w związku z udokumentowaniem 

stażu pracy. 


