UCHWAŁA NR VII/49/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 29 kwietnia 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 51.117,00 zł, z tego :
a) dochody bieżące - 51.117,00
b) dochody majątkowe - 0,00
zgodnie z Załącznikiem Nr 1
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 51.117,00 zł, z tego :
a) wydatki bieżące - 12.936,00
b) wydatki majątkowe - 38.181,00
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 33 489 583,24
- Planowane dochody bieżące 28 677 527,81
- Planowane dochody majątkowe 4 812 055,43
- Planowane wydatki ogółem 34 785 400,81
- Planowane wydatki bieżące 27 822 304,31
- Planowane wydatki majątkowe 6 963 096,50
- 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 bieżących:
o kwotę: 51.117 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna 1.000 zł
W związku z otrzymaną darowizną z Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze zwiększa się dochody Urzędu
z przeznaczeniem na Jarmark Wielkanocny.
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
15.993 zł
Zwiększa się dochody Urzędu na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr
DWB-3122-6/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019r.
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000 zł
Zwiększa się dochody Urzędu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.31.2019 z dnia
2 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów
w dziale 855 – Rodzina 4.124 zł
Zwiększa się dochody Urzędu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.85.2019.KR z dnia
3 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
II) Zwiększenie wydatków :
o kwotę: 51.117 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna 1.000 zł
Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Oświaty i Kultury zwiększa się plan wydatków
Urzędu w związku z otrzymaną darowizną z Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze na Jarmark
Wielkanocny.
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
15.993 zł
Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Interesantów
zwiększa się wydatki Urzędu z przeznaczeniem na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów
do Parlamentu Europejskiego w 2019r.
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000 zł
Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie zwiększa się
wydatki jednostki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów.
w dziale 855 – Rodzina 4.124 zł
Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie zwiększa się
wydatki Urzędu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
III) Przeniesienia wydatków :
z działu 758 - Różne rozliczenia - 41.181 zł
do działów :
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000 zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 38.181 zł
Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w planie finansowym Urzędu z przeznaczeniem na :
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- pomoc finansową Gminie Wałbrzych na dofinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu - 3.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu
w obiekty małej architektury w Mieroszowie" na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu
Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - 38.181 zł.
z działu 600 - Transport i łączność - 50.000,00 zł
do działu 710 - Działalność usługowa 50.000,00 zł
Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony
Środowiska dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami w planie finansowym Urzędu w celu
zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych polegające na
wykonaniu m.in. cząstkowych remontów nawierzchni asfaltowych.
Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony
Środowiska dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami w planie finansowym Urzędu na
następujących zadaniach inwestycyjnych :
zmniejszenie:
w dziale 600 - Transport i łączność - 141.819,00 zł :
- "Wykonanie przebudowy ulicy ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
zwiększenie:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 141.819,00 zł
- "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury
w Mieroszowie"
Wprowadzenie w/w zadania inwestycyjnego wiąże się z koniecznością zabezpieczenia w 100 % środków
finansowych w budżecie Gminy Mieroszów celem dofinansowania realizacji projektu z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnoślaskiego.
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