UCHWAŁA NR XI/81/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 29 sierpnia 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 ze zm.) 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 - 869.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.702.161,11 zł 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. - Uchwala się deficyt w kwocie : 2.128.178,68 zł
- Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytu w wysokości: 2.000.000,00 zł oraz
przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości: 706.809,59 zł
- Zwiększa się przychody w §950 " Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy" oraz § 952 "
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" zgodnie z załącznikiem nr 4 z jednoczeną
zmianą załącznika nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Mieroszów na rok 2019 Nr III/10/2018 z dnia 20 grudnia
2018 roku.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Planowane dochody 35 131 915,29
- Planowane dochody bieżące 28 981 319,45
- Planowane dochody majątkowe 6 150 595,84
- Planowane wydatki ogółem 37 260 093,97
- Planowane wydatki bieżące 28 134 997,47
- Planowane wydatki majątkowe 9 125 096,50
- Planowany deficyt -2 128 178,68
- Planowane przychody 2 706 809,59
- Planowane rozchody 578 630,91
§ 6. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek
długoterminowych do kwoty 2.000.000 zł
§ 7. Upoważnia się Burmistrza Mieroszowa do zaciągnięcia zabowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek
długoterminowych do kwoty 2.000.000 zł
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
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§ 9. 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: 143.800,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 143.800 zł
Na podstawie zawiadomienia z WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 o dofinansowaniu zadania p.n."
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Mieroszów" zwiększa się dochody urzędu
na powyższy cel.
II) Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę: 726.000 zł
w dziale 600 - Transport i łączność - 646.000 zł
W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych do dofinansowania
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się dochody w związku z planowanym podpisaniem
umów o dofinansowanie zadań.
w dziale 900 - Pozostała działalność 80.000 zł
Zwiększa sie dochody z tytułu podpisanych przez Urząd umów z Samorządem Województwa Dolnośląskiego
oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania p.n." Budowa infrastruktury sportoworekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury w Mieroszowie".
III) Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 202.161,11 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna 8.361,11 zł
zwiększenie środków jest niezbędne do przeprowadzenia w budynku urzędu częściowej wymiany stolarki
okiennej.
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 143.800 zł.
Na podstawie zawiadomienia z WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 o dofinansowaniu zadania p.n."
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Mieroszów" zwiększa się wydatki urzędu
na powyższy cel.
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000 zł
zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury w Mieroszowie celem częściowego
uregulowania przez instytucję zobowiązań wymagalnych.
IV) Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 1.500.000 zł
w dziale 600 - Transport i łączność - 1.096.000 zł
Dokonuję się zwięszenia wydatków majątkowych na niżej wymienionych zadaniach:
- Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i jezdni w części ul.Mickiewicza w Mieroszowie kwota 350.000 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n." Wykonanie nowej nawierzchni ul.Wczasowej
w Kowalowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną " kwota 40.000 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n." Wykonanie nowej nawierzchni ul.Dolnej
w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną kwota 36.000 zł
- Wykonanie nowych elementów mostu w Sokołowsku na terenie dz. nr ewid.112 kwota 320.000 zł
- Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim na terenie dz. nr ewid.308 kwota 350.000 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna 100.000 zł
Zabezpiecza się środki finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Informatyzacja Urzędu Miejskiego" w celu
zakupu serwera oraz sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -304.000 zł
Dokonuję się zwięszenia wydatków majątkowych na niżej wymienionych zadaniach:
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów kwota 300.000 zł
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- Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury
w Mieroszowie" kwota 4.000 zł
V) Przeniesienia wydatków :
z działu 600 - Transport i łączność - do działu 852- Pomoc społeczna- kwota 7.100 zł
wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych przez Gminę bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac
społeczno-użytecznych.
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 105.000 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 wniesienie opłat do Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" w wysokości
5.000 zł oraz wniesienie dopłaty do ZGKiM Sp. z o.o. w wysokości 100.000 zł .
w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 1.000 zł
Na podstawie wniosku złożonego przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych dokonuje się
przeniesień między paragrafami w planie finansowym Urzędu w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań
przez OSP Sokołowsko związanych ze zwiększonym poborem energii elektrycznej.
z działu 852- Pomoc społeczna do działu 855 - Rodzina -kwota 45.000 zł
Na podstawie wniosku Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach planu
finansowego jednostki dotyczącego opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Mieroszów w rodzinach zastępczych.
w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -kwota 950 zł
oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 167 zł
Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Urzędu w celu zapewnienia ciągłości
realizacji zadań dotyczących sołectwa Kowalowa.
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