UCHWAŁA NR IX/62/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 roku poz.506) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz 869),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 149.346,05 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 149.346,05 zł
§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr III/10/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej
Mieroszowa w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok "Plan wydatków majątkowych na 2019 rok", który otrzymuje
brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Planowane dochody 34 196 861,35
- Planowane dochody bieżące 28 772 265,51
- Planowane dochody majątkowe 5 424 595,84
- Planowane wydatki ogółem 35 492 678,92
- Planowane wydatki bieżące 27 867 582,42
- Planowane wydatki majątkowe 7 625 096,50
- Planowany deficyt -1 295 817,57
- Planowane przychody 1 874 448,48
- Planowane rozchody 578 630,91
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Violetta Kopka
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Uzasadnienie
I) Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę: 4.556,05 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.356,05 zł
Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.189.2019.KK z dnia 31 maja 2019 roku
dokonuje się zwiększeń dochodów Urzędu z tytułu dotacji celowej dotyczącej zwrotu części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów
rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez
gminę w I okresie płatniczym 2019 r.
w dziale 750 - Administracja publiczna 1.700 zł.
Zwiększa się plan dochodów Urzędu w związku z otrzymanymi darowiznami na 45 Dni Mieroszowa w łącznej
kwocie 1.700 zł
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 zł
W związku z otrzymaną darowizną od firmy MERC-TRANS KAZNOWSCY SP.J. z przeznaczeniem na
dofinansowanie działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych zwiększa sie dochody Urzędu na ten cel.
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000 zł
W związku z otrzymaną darowizną od Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy z przeznaczeniem na
dofinansowanie IX Biegu Słoneczek zwiększa sie dochody Urzędu na ten cel.
II) Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę: 144.790 zł
w dziale 900 - Pozostała działalność 144.790 zł
Zwiększa sie dochody Urzędu z tytułu otrzymanych środków w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku
o płatność z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu realizowanego
przez Gminę projektu w latach 2017-2018.
III) Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 124.346,05 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.356,05 zł
Zwiększa się plan finansowy Urzędu z tytułu pokrycia kosztów dotyczących częściowego zwrotu podatku
akcyzowego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.189.2019.KK z dnia 31 maja
2019 roku.
w dziale 600 -Transport i łączność 70.290 zł
Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony
Środowiska zwiększa się plan finansowy Urzędu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie terenów.
w dziale 750 - Administracja publiczna 1.700 zł
Na podstawie wniosku zlożonego przez Kierownika Referatu Oświaty i Kultury zwiększa się plan wydatków
Urzędu w związku z wydatkami dotyczącymi obchodów 45 Dni Mieroszowa.
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.000 zł
Na podstawie wniosku złożonego przez Pełnomocnika ds. ochronu informacji niejawnych zwiększa się plan
finansowy Urzędu z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych Mieroszów i Sokołowsko.
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000 zł
W związku z otrzymaną darowizną z Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy zwiększa sie plan finansowy
Urzędu z przeznaczeniem dla Sołectwa Unisław na dofinanasowanie IX Biegu Słoneczek.
IV) Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 25.000 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna 25.000 zł
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Informatyzacja Urzędu Miejskiego" w celu zakupu sprzętu
komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
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V) Przeniesienia wydatków :
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 3.000 zł
Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomości, Rolnictwa
i Działalności Gospodarczej dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zabezpieczenia środków
finansowych na wypłatę zwrotu nienależnie pobranych opłat.
z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 104.710 zł
do działu 600 -Transport i łączność - 104.710 zł
Na podstawie wniosków złożonych przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony
Środowiska dokonuje się przeniesień w planie finansowym Urzędu z przeznaczeniem na:
-zabezpieczenie dodatkowych środków na zimowe utrzymanie kwota 29.710 zł
-zakup materiałów niezbędnych do cząstkowych napraw dróg gminnych kwota 15.000 zł
-zabezpieczenie środków na przewóz osób środkami komunikacji miejskiej (linia 12 i 15) kwota 60.000 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna - 9.000 zł
Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Oświaty i Kultury dokonuje się przeniesień między
paragrafami w planie finansowym Urzędu w zakresie promocji Gminy.
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.700 zł
Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej Inwestycji i Ochrony
Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Urzędu w związku
z koniecznością zapewnienia środków na wykonanie wycinki drzew zgodnie z decyzjami pozwolenia na
usunięcie.
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 77,15 zł
Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym funduszu sołeckiego Unisław Śląski w celu
zapewnienia ciągłości realizacji zadań.
z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000 zł
do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.000 zł
Dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami w planie finansowym funduszu sołeckiego Kowalowa
w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań zgodnie z podjętą Uchwałą o zmianie przeznaczenia funduszy
wiejskich w roku 2019.
Ponadto zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kierownika Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony
Środowiska dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego :
- z "Budowa ul. Łąkowej w Mieroszowie wraz z niezbedną infrastrukturą w tym wod-kan"
- na "Budowa ul. Krzysztofa Kieślowskiego oraz ul. Włodzimierza Szomańskiego w Mieroszowie wraz
z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz oświetleniem terenu"
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