UCHWAŁA NR VI/46/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 28 marca 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 Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.815.316 zł, z tego :
a) dochody bieżące -109 402,00
b) dochody majątkowe 1 924 718,00
zgodnie z Załącznikiem Nr 1
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.815.316 zł, z tego :
a) wydatki bieżące 126,00
b) wydatki majątkowe 1 815 190,00
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 33 438 466,24
- Planowane dochody bieżące 28 626 410,81
- Planowane dochody majątkowe 4 812 055,43
- Planowane wydatki ogółem 34 734 283,81
- Planowane wydatki bieżące 27 809 368,31
- Planowane wydatki majątkowe 6 924 915,50
- 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
1. Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr VI/46/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian
w budżecie na 2019 rok.
I) Zmniejszenie dochodów
o kwotę: 131.327 zł
w dziale 758 – Różne rozliczenia 131.327 zł
W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.o ostatecznych kwotach subwencji na 2019 rok dokonuje
się zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej przyznanej dla Gminy Mieroszów.
II) Zwiększenie dochodów
o kwotę: 1.946.643 zł
bieżące :
w dziale 852 - Pomoc społeczna 20.929 zł
• W związku z zawartą umową przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie z Fundacją Edukacji
Europejskiej na realizację projektu pn. „ Co w lesie piszczy?” dokonuje się zwiększenia dochodów
budżetowych z tytułu otrzymania wsparcia finansowego na realizację projektu.
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 996 zł
• W związku z otrzymaną darowizną od Stowarzyszenia Słoneczko Unisławia dokonuje się zwiększenia
dochodów budżetowych z przeznaczeniem dla Sołectwa Unisław Śląski.
majątkowe :
w dziale 600 – Transport i łączność 1.763.100 zł
• W związku z promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-5-9/2019 dotyczącą
przyznania Gminie Mieroszów środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się plan dochodów
na realizację zadań inwestycyjnych.
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 161.618 zł
• W związku z promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-5-9/2019 dotyczącą
przyznania Gminie Mieroszów środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się plan dochodów
na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 52.090 zł
• W związku z otrzymaną refundacją wynikającą z zakończenia realizacji zadania pn. „ Termomodernizacja
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności 19” i zaakceptowania przez IPAW
płatności końcowej zwiększa się plan dochodów o kwotę otrzymanej refundacji tj. - 109.528 zł
III) Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę : 131.327 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie 131.327 zł
• W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na
2019 rok dokonuje się zmniejszenia planów finansowych nw. jednostek oświatowych :
- PSP Mieroszów – 80.362 zł
- PSP Kowalowa – 28.853 zł
- ZSzP Sokołowsko – 22.112 zł
IV) Zwiększenie wydatków bieżących
o kwotę: 131.453 zł
w dziale 600 – Transport i łączność 109.528 zł
• Zwiększenie wydatków podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zimowe
utrzymanie oraz naprawy cząstkowe dróg gminnych .
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w dziale 852 - Pomoc społeczna 20.929 zł
• Zwiększa się plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie w związku z zawartą umową
z Fundacją Edukacji Europejskiej na realizację projektu pn. „ Co w lesie piszczy?” - celem realizacji wydatków
związanych z projektem.
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 996 zł
• Zwiększa się plan finansowy Urzędu w związku z otrzymaną darowizną od Stowarzyszenia Słoneczko
Unisławia.
V) Zmiany w wydatkach majątkowych :
W związku z otrzymaną promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-5-9/2019
dotyczącą przyznania Gminie Mieroszów środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i koniecznością
zabezpieczenia wkładu własnego, na podstawie wniosku Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska dokonuje się następujących zmian na zadaniach inwestycyjnych:
w dziale 600 – Transport i łączność 2.244.100 zł
• Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi Nr 116311D, km 0+000-0+215 ul.
Reymonta w Mieroszowie [intensywne opady deszczu sierpień 2017r.] – 262.350 zł
• Dokonuje się zwiększenia planu na następujących zadaniach inwestycyjnych :
- „Przebudowa drogi Nr 116275D, km 0+000-0+450 w Unisławiu Śląskim [intensywne opady deszczu sierpień
2017r.] – 606.510 zł,
- „Przebudowa drogi Nr 116279D, km 0+145-1+045 ul. Unisławska w Sokołowsku [intensywne opady deszczu
sierpień 2017r.] – 911.960 zł
- „Przebudowa drogi Nr 116280D, km 0+000-0+415 w Sokołowsku [intensywne opady deszczu sierpień 2017r.] –
463.280 zł
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa -389.890 zł
• Dokonuje się zwiększenia planu finansowego na zadaniu inwestycyjnym pn.: - „Wykonanie nowego pokrycia
dachu budynku nr 7 w Unisławiu Śląskim [intensywne opady deszczu sierpień 2017r.] - 60.110 zł
• Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego na zadaniu inwestycyjnym pn.: - „Termomodernizacja
wielorodzinnego zasobu komunalnego Gminy Mieroszów – Pl. Niepodległości 24a i Mickiewicza 25. - 400.000
zł
• Zmniejszeniu ulega również wysokość udziałów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego o kwotę 50.000 zł
w dziale 750 – Administracja publiczna 4.200 zł
• Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup elektronicznego systemu do głosowania dla Urzędu
Miejskiego – 24.200 zł
• Zmniejsza się zaangażowanie środków na zadaniu pn.: „Wykonanie instalacji p.poż. w budynku Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie – 20.000 zł
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa 15.000 zł
• Na podstawie pisma otrzymanego od Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu dotyczącego udzielenia
dotacji celowej na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu SUV dokonuje się
zwiększenia w planie finansowym Urzędu celem przekazania dotacji.
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -58.220 zł
Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
dokonuje się następujących zmian na zadaniach inwestycyjnych:
• Zwiększa się plan finansowy na zadaniu inwestycyjnym pn.: - „Ograniczenie niskiej emisji transportowej
w Gminie Mieroszów poprzez budowę ParkRide, BikeRide oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne –
22.000 zł
• Zmniejsza się plan finansowy na zadaniu inwestycyjnym pn.: - „Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie
Gminy Mieroszów – 80.220 zł
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