
UCHWAŁA NR 166/XX/2020 
RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 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 51.770,00 zł. 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących 
zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 51.770,00 zł. 

§ 2. Uwzględniając zmiany przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w budżecie na 2020 rok: 

1) plan dochodów wynosi 50.855.710,48 zł; 

2) plan wydatków wynosi 54.596.324,77 zł. 

§ 3. Dokonuje się zmiany następujących załączników do uchwały nr 114/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno 
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 490): 

1) załącznika nr 9 Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 3 do uchwały; 

2) załącznika nr 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020 roku, który 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały. 

§ 4. Tytuł załącznika nr 4 do uchwały nr 160/XIX/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 października 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na 2020 rok”. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźno 

 
 

Zdzisław Bęben 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 166/XX/2020

Rady Gminy Miedźno

z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dochody

Dział Wyszczególnienie
Kwota

(w złotych)
zwiększenie

1 2 3
Dochody ogółem, z tego: 51 770,00

dochody bieżące razem, z tego: 51 770,00
710 Działalność usługowa 16 000,00

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

16 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205

16 000,00

750 Administracja publiczna 270,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) ustawami

270,00

758 Różne rozliczenia 35 500,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: 35 500,00
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 35 500,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 166/XX/2020 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

Wydatki 

w tym: Wydatki 
Ogółem wydatki 

bieżące 
wydatki 

majątkowe Dział Rozdz. Wyszczególnienie 

kwota (w złotych) 
1 2 3 4 5 6 

Ogółem 51 770,00 51 770,00 0,00 
710  Działalność usługowa 16 000,00 16 000,00 0,00 

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 16 000,00 16 000,00 0,00 
  wydatki jednostek budżetowych -4 000,00 -4 000,00 0,00 

  w tym wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

-4 000,00 -4 000,00 0,00 

  wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 

20 000,00 20 000,00 0,00 

750  Administracja publiczna 270,00 270,00 0,00 
 75056 Spis powszechny i inne 270,00 270,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 270,00 270,00 0,00 
  w tym wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 
270,00 270,00 0,00 

801  Oświata i wychowanie 35 500,00 35 500,00 0,00 
 80101 Szkoły podstawowe 35 500,00 35 500,00 0,00 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 500,00 35 500,00 0,00 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 166/XX/2020

Rady Gminy Miedźno

z dnia 15 grudnia 2020 r.

„Załącznik Nr  9  do uchwały Nr 114/XIV/2019

Rady Gminy Miedźno

z dnia 30 grudnia 2019 r.”

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie

Dochody
z tego dochody

bieżące
kwota

(w złotych)
1 2 3 4
750 Administracja publiczna 383,00

75011 Urzędy wojewódzkie 383,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego

383,00

855 Rodzina 13 020,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

13 000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego

13 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 20,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego

20,00

Razem: 13 403,00
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 166/XX/2020 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

 

„Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 114/XIV/2019 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia 30 grudnia 2019 r.” 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020 roku 

Dotacja dla 
jednostek 
sektora 

finansów 
publicznych 

Dotacja dla 
jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Rodzaj 
dotacji 

kwota (w złotych) 
1 2 3 4 5 

010  Rolnictwo i łowiectwo 2 398,50 - 
 01095 Pozostała działalność 2 398,50 - 

  w tym dotacje na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

dotacja celowa 2 398,50 - 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

- 145 000,00 

 75412 Ochotnicze straże pożarne - 145 000,00 
  - dotacje na zadania bieżące - 139 000,00 

  - dotacje na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

dotacja celowa 

- 6 000,00 

851  Ochrona zdrowia 40 000,00 - 
 85111 Szpitale ogólne 40 000,00 - 

  w tym dotacje na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

dotacja celowa 40 000,00 - 

852  Pomoc społeczna - 74 400,00 

 85214 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

- 48 000,00 

  w tym dotacje na zadania bieżące - 48 000,00 

 85220 
Jednostki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania chronione i 
ośrodki interwencji kryzysowej 

- 26 400,00 

  w tym dotacje na zadania bieżące 

dotacja celowa 

- 26 400,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

- 15 855,00 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
dotacja celowa 

- 15 855,00 
921  Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
dotacja 
celowa/ 
dotacja 

podmiotowa 

1 143 000,00 160 000,00 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby 

952 000,00 - 

  w tym dotacje na zadania bieżące 

dotacja 
podmiotowa 952 000,00 - 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby dotacja celowa - 60 000,00 
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  w tym dotacje na zadania bieżące - 60 000,00 
 92116 Biblioteki 191 000,00 - 
  w tym dotacje na zadania bieżące 

dotacja 
podmiotowa 191 000,00 - 

 92195 Pozostała działalność - 100 000,00 
  w tym dotacje na zadania bieżące 

dotacja 
podmiotowa - 100 000,00 

926  Kultura fizyczna - 188 000,00 
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 188 000,00 
  w tym dotacje na zadania bieżące 

dotacja celowa 
- 188 000,00 

Razem: 1 185 398,50 583 255,00 
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