UCHWAŁA NR V/40/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2019 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt 1 i 2,art.258 ust.1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mieroszów na rok 2019 Nr III/10/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia
20.12.2018r wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 zawierający plan dochodów budżetu Gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr
1 do uchwały.
2. Załącznik nr 2 zawierający plan wydatków budżetu Gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr
2 do uchwały.
3. Załącznik nr 8 zawierający wykaz zadań inwestycyjnych Gminy otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. §13 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ”Upoważnia się Burmistrza Mieroszowa do: 3)dokonywanie zmian w planie
wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń na zadaniach inwestycyjnych.”
5. Do §13 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: ”Upoważnia się Burmistrza Mieroszowa do: zmian w realizacji
przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt
3 ustawy o finansach publicznych , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.”
§ 2. 1. Plan budżetu przed dokonanymi zmianami wynosił:
a) plan dochodów : 31.655.142,43 zł
b) plan wydatków : 32.950.960,00 zł
c) deficyt budżetowy : -1.295.817,57 zł
d) przychody : 1.874.448,48 zł
e) rozchody : 578.630,91 zł
2. Plan budżetu po zmianach wynosi:
a) plan dochodów : 31.655.146,24 zł
b) plan wydatków : 32950963,81 zł
c) deficyt budżetowy: -1.295.817,57 zł
d) przychody : 1.874.448,48 zł
e) rozchody : 578.630,91 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mieroszów
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§ 4. 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
Zmiany w planie dochodów gminy , w tym: 1. 3,81 zł – zwiększenie dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 oraz
80104 § 2400 z tytułu wpłat do budżetu przez jednostki oświatowe posiadające wydzielony rachunek dochodów. II.
Zmiany w planie wydatków gminy , w tym: 1. wydatki bieżące: - w związku z koniecznością zapewnienia środków
na wykonanie gminnej ewidencji zabytków i programu ochrony zabytków dokonuje się: zmniejszenia wydatków
w dziale 710 rozdz.71004 §4300 o kwotę: 5.690,00 zł celem zwiększenia w dziale 921 rozdz.92120 §4300 o kwotę:
5.690,00 zł - dokonuje się zwiększenia o kwotę : 3,81 zł w dziale 801 rozdz.80113 §4300 z tytułu dowozu dzieci do
szkół. 2. wydatki majątkowe: - w związku z koniecznością zapewnienia środków na wykonanie dokumentacji
projektowych oraz współudziału z Powiatem Wałbrzyskim w realizacji inwestycji dokonuje się zmniejszenia :
w dziale 600 rozdz. 60016 §6050 na zadaniu inwestycyjnym „ Budowa ul. Łąkowej wraz z infrastrukturą w tym
wod.-kan. o kwotę : 53.395,50 zł oraz w dziale 900 rozdz. 90095 §6050 na zadaniu „ Przygotowanie dokumentacji
pod przyszłe inwestycje”o kwotę : 79.173,50 zł zwiększenia: w związku z prowadzonymi zmniejszeniami
wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w brzmieniu: - Wykonanie nowych elementów mostu zlokalizowanego
nad torami kolejowymi w Kowalowej zabezpieczając w budżecie kwotę: 30.750,00 zł - zabezpiecza się dodatkowo
środki na zadaniu „Wykonanie przebudowy ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną” na kwotę: 61.819,00 zł Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 3365D – ul. Kwiatowa w Mieroszowie realizowane w formie dotacji celowej udzielonej
Powiatowi Wałbrzyskiemu w związku z realizacją ww. inwestycji na kwotę: 40.000,00 zł W związku z powyższym
zachodzi konieczność wprowadzania zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków, co jest wyłączną
kompetencją organu stanowiącego, dlatego też podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.
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