UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XII/83/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian
w budżecie na 2019 rok.

I. Zwiększenie dochodów
o kwotę:
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa


250.000 zł

W związku z wyższą realizacją dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność gminy Mieroszów od zakładanego planu rocznego dokonuje się
zwiększenia ww. dochodów .

w dziale 758 – Różne rozliczenia


285.968,51 zł

35.968,51 zł

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.320.2019.MS dotyczącym zwrotu
części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. dokonuje się
zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Mieroszów.

II. Zmniejszenie dochodów
o kwotę:

311.000 zł

w dziale 600 – Transport i łączność

311.000 zł



Dokonuje się zmniejszenia dochodów w związku z przełożeniem realizacji
zadań
inwestycyjnych: „ Wykonanie nowych elementów mostu w Sokołowsku” oraz „ Wykonanie
nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim ”na rok 2020, które to zadania uzyskały
promesę z Funduszu Dróg Samorządowych.

III. Zwiększenie wydatków bieżących
o kwotę:
w dziale 600 – Transport i łączność
•

100.000 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków na wniesienie dopłaty do spółki prawa handlowego na
realizację uchwały nr 30/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Wspólników ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. Dopłata ma na celu sfinansowanie
częściowej straty bilansowej spółki za rok 2018.

w dziale 750 – Administracja publiczna
zł
•

101.000 zł

Zwiększenie wydatków podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków
na zimowe utrzymanie oraz naprawy dróg gminnych.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
•

236.968,51 zł

35.968,51

Zwiększenie planu podyktowane jest wyższymi kosztami przeprowadzanych remontów w
budynku Urzędu oraz środków na szkolenia pracowników.

IV. Przeniesienie wydatków bieżących
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

8.800,00 zł

•

W związku z podpisaniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sokołowsku umowy z MSWiA na
„Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych i udzieleniem dofinansowania
na zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych dokonuje się przeniesień w budżecie gminy
Mieroszów celem zabezpieczenia dodatkowych środków umożliwiających realizację ww. umowy
przez OSP Sokołowsko. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie
•

32.650,00 zł

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac budowlanych związanych z montażem kotła
grzewczego PSP w Kowalowej dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki celem
zabezpieczenia środków na realizację powyższych prac .

V. Zmiany w wydatkach majątkowych :
Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
dokonuje się następujących zmian na zadaniach inwestycyjnych:
w dziale 600- transport i łączność
•

Zwiększa się plan finansowy na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- „Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i jezdni w części ul. Mickiewicza w Mieroszowie –
359.000 zł ,
- „ Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania wykonanie nowej nawierzchni ul.
Wczasowej w Kowalowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”- o kwotę 20.000 zł.
Celem realizacji tych zadań.

•

Zmniejsza się plan finansowy na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- „Wykonanie nowych elementów mostu w Sokołowsku na terenie dz.nr ewid.112”- o kwotę
320.000 zł,
- „Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim na terenie dz.nr ewid.308”- o
kwotę 350.000 zł,

w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Zmniejsza się plan finansowy na zadaniu:„ Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe
inwestycje” – o kwotę 20.000 zł.
w dziale 801 – Oświata i wychowanie


W związku z koniecznością wymiany kotła grzewczego w PSP w Kowalowej wprowadza się
nowy wydatek majątkowy w brzmieniu „ Zakup kotła węglowego dla PSP w Kowalowej”- na
kwotę 49.000,00 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa
•

W związku z podpisaniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sokołowsku umowy z MSWiA na
„Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych i udzieleniem dofinansowania
na zakup pompy do wody zanieczyszczonej dokonuje się przeniesień w budżecie gminy
Mieroszów celem zabezpieczenia dodatkowych środków umożliwiających realizację ww. umowy
przez OSP Sokołowsko. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej – na kwotę
5.000,00 zł

