UCHWAŁA NR VIII/57/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 30 maja 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 2017 roku, poz 2077 ze zm.),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 467.750,41zł,
a) dochody bieżące - 0,00 zł
b) dochody majątkowe - 467.750,41zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 467.750,41zł, z tego :
a) wydatki bieżące - 0,00 zł
b) wydatki majątkowe - 467.750,41zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2
§ 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 34.023.665,30
- Planowane dochody bieżące 28 743 859,46
- Planowane dochody majątkowe 5.279.805,84
- Planowane wydatki ogółem 35.319.482,87
- Planowane wydatki bieżące 27.719.386,37
- Planowane wydatki majątkowe 7.600.096,50
- 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
Violetta Kopka
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Uzasadnienie
I) Zwiększenie dochodów majątkowych:
o kwotę: 467.750,41zł
w dziale 600 - Transport i łączność 416 000 zł
W związku z zawartymi porozumieniami z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa o bezzwrotnej
pomocy finansowej zwiększa się dochody majątkowe z przeznaczeniem na realizację nowego zadania
inwestycyjnego.
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 51.750,41 zł
W związku z zawarta umową o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja przestrzeni
publicznej na terenie Gminy Mieroszów" zwiększa się dochody majątkowe na realizacje wyżej wymienionego
zadania.
II) Zwiększenie wydatków majątkowych:
o kwotę 467.750,41 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie
nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako działki nr 395/7 i 395/14 obr. Mieroszów 2 przy ul. Sportowej
w Mieroszowie".
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W związku z zawarta umową o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja przestrzeni
publicznej na terenie Gminy Mieroszów" zwiększa się wydatki majątkowe na realizacje wyżej wymienionego
zadania.
III) Przeniesienie wydatków:
Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w planie finansowym Urzędu
W dziale 758 - Różne rozliczenia w kwocie 227.691 zł z przeznaczeniem na:
Dział 750 Administracja publiczna - 64 845,00 zł
- zapłatę należnego oprocentowania nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, które Gmina Mieroszów
zmuszona była uiścić, po otrzymaniu wyroku sądowego - 64 845,00 zł
W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 162.846,00 zł
Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. " Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy
Mieroszów" - 111.846,00zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci wodnej
i kanalizacyjnej w Gminie Mieroszów" o wartości 51 000,00 zł
Ponadto dokonuję się następujących zmian po stronie planu wydatków:
Zmniejszenie planu wydatków dla zadania pn. " Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje"
o kwotę 9.840,00 zł, co jest związane z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla zadania z działu
600 Transport i łączność.
Zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 - zakup usług pozostałych o kwotę 6.403,59zł z przeznaczeniem
na zadanie inwestycyjne
Ulega również zmianie nazwa zadania inwestycyjnego "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr
3365D- ul. Kwiatowa w Mieroszowie" w rozdziale 600 transport i łączność na: " Budowę chodnika przy drodze
powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku".
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