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AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY  
MIELEC NA 2014 r. 

 
 
          Pani   
          Magdalena Bania  
          Przewodnicząca Rady Gminy Mielec 
 

Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok 
autopoprawki  następującej treści: 
 

1. W związku ze złożonym wnioskiem o realizację projektów w ramach POKL 
przez Zespół Szkół w Woli Mieleckiej i otrzymaniem dofinansowania zwiększa 
się stronę dochodową i wydatkową budżetu gminy o kwotę 346.880 zł w dziale 
854 rozdział 85495. 

2. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Programu edukacji 
ekonomicznej „Na własne konto” w kwocie 2.500 zł, zwiększa się stronę 
dochodowa i wydatkową budżetu gminy w dziale 801 rozdział 80110. 

3. W związku z przesunięciem terminu rozliczenia i otrzymania refundacji 
poniesionych w 2013 roku wydatków dotyczących Operacji realizowanej  
w ramach PROW pn. „Budowa kanalizacji w Rzędzianowicach i Woli 
Mieleckiej” na rok 2014 zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę 
1.158.534 zł i jednocześnie przeznacza się je na zwiększenie strony 
dochodowej budżetu i zmniejszenie deficytu budżetu gminy. 

4. Zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów określonych w paragrafie 
4 uchwały budżetowej w związku z zmniejszeniem zaplanowanej na 2014 rok 
kwoty spłat pożyczek udzielonych jednostkom spoza sektora finansów 
publicznych o kwotę 49.999 zł. 

5. W związku z przekształceniem zaciągniętej w 2013 r. pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie Operacji realizowanych w ramach PROW 
zmienia się łączną kwotę planowanych rozchodów na kwotę 2.461.957,21 zł. 

6. W związku z dokonaniem powyższych zmian ulega zmianie limit zobowiązań z 
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek określony w paragrafie 6 do kwoty 
3.686.288,23 zł 
  

W związku z wprowadzonymi powyżej zmianami dostosowuje się kwotę 
planowanych dochodów i wydatków oraz planowanego deficytu i planowanych 
rozchodów i przychodów oraz limitów zobowiązań do stanu wynikającego z tych 
zmian. 
 
 W wyniku zaproponowanych w autopoprawce do wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej na rok 2014 oraz wytycznymi wskazanymi w opinii RIO w Rzeszowie, 
dokonano zmian w niżej wymienionych paragrafach oraz w poszczególnych 
podziałkach klasyfikacji budżetowej w sposób następujący: 
 

I. Zmiany brzmienia paragrafu: 
 

§ 1 
1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy 
    na rok 2014 w wysokości                                                                35 944 999,38 zł 
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    z tego: 
    1) dochody bieżące w wysokości                                                    32 851 417,14 zł 
    2) dochody majątkowe w wysokości                                                 3 093 582,24 zł 
 

§ 2  
1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy 
    na rok 2014 w wysokości                                                                 37 190 505,40 zł  
    z tego: 
    1) wydatki bieżące w wysokości                                                      32 462 037,55 zł 
    2) wydatki majątkowe w wysokości                                                   4 728 467,85 zł 
         

§ 3 
1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2014 w kwocie                  1 245 506,02 zł  
2. Planowany deficyt budżetu w kwocie                                                1 245 506,02 zł 
    zostanie sfinansowany z następujących źródeł: 
    1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie  1 245 506,02 zł 
 

§ 4 
Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy  
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie                            3 707 463,23 zł 
z tego: 

1) Paragraf 902 „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na  
    finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków  
    pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”                                           21 175,00 zł 
2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych  pożyczek  
    i kredytów na rynku krajowym”                                                           3 686 288,23 zł 

 
§ 5 

1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy  
    w kwocie                                                                                                 
2 461 957,21 zł 
   1) na paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek     
        i kredytów” z następujących tytułów; 
        a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie                                         1 187 664,00 zł 
        b) spłaty otrzymanych pożyczek  w kwocie                                           499 293,21 zł 

    2) na paragrafie 963 „Spłata pożyczek otrzymanych na  
        finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków  
        pochodzących z Unii Europejskiej”                                                       775 000,00 zł 
2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie                                 2 461 957,21 zł                 
    zostaną sfinansowane: 
    1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie  2 440 782,21 zł 
    2) przychodami spłat pożyczek udzielonych na finansowanie  
        zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących  
        z budżetu Unii Europejskiej w kwocie                                                 21 175,00 zł                
  

§ 6 
 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  
      i pożyczek w kwocie                                                                        3 686 288,23 zł 
      w tym na: 
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      1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie              1 245 506,02 zł 
      2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  
          zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie                              2 440 782,21 zł 
          z tego: 
          - spłatę pożyczki zaciągniętej w 2013 r. na wyprzedzające  
            finansowanie działań finansowanych ze środków  
            pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie                  775 000,00 zł 
 2. Ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie  
     występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  
     w kwocie                                                                                           2 000 000,00 zł 
          

II. Wprowadza się nowy paragraf 11, który kwotę i zakres dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości 100.000 zł, 
który brzmi: 

§ 11 
1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego  
    w wysokości 100.000 zł, w tym: 
    1) Zakład Gospodarki Komunalnej 100.000 zł, z tego: 
        - dopłata do 250.000 m³ ścieków w kwocie 0,40 zł/1m³ na pokrycie różnicy ceny  
          wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców wszystkich grup  
          taryfowych w kwocie 100.000 zł. 
2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej  określa 
załącznik Nr 1.        
 

III. Dokonuje się automatycznie zmiany numerów kolejnych paragrafów w 
uchwale  
 

IV. Dokonuje się zmiany brzmienia paragrafu 14, który otrzymuje brzmienie: 
§ 14 

 
1. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań  
    zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym  do  
    sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności  
    pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości                                145 000 zł 

        z tego: 
     - realizacja zadań z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy  
       zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży –  

           organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2014r. ”   15 000 zł 
         - realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 r. 
           pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec 

       i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”                               2 000 zł 
    - realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój 
       wspólnot i społeczności lokalnych w 2014 r. 
       pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty  
       i społeczności lokalne”                                                                            3 000 zł 
    - realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania                   
      kultury fizycznej i sportu, pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej  
      i sportu dzieci i młodzieży w 2014 r. z różnych dyscyplin  
      sportowych”                                                                                         120.000 zł 

        - organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec           5 000 zł        
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2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa 
załącznik Nr 1.  
 

V. W § 20 - Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do 
klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmian w poniższych działach, rozdziałach i 
paragrafach: 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść  Kwota 

801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 492 500,00 

 80101  Szkoły podstawowe 430 000,00 

    
z tego: 
Dochody majątkowe  
w tym: 

 
430 000,00 

 

  

6260 
 
 
 
 

Dotacje otrzymane z 
państwowych funduszy 
celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów 
publicznych   

430 000,00 
 
 
 
 

 80104   Przedszkola   60 000,00 

   z tego:  

     
Dochody bieżące  
w tym: 

 60 000,00 
 

   
0690 

 
 

Wpływy z różnych opłat   
(wpływy za opłaty za 
korzystanie  
z przedszkoli) 

60 000,00 
 
 

 80110  Gimnazja 2 500,00 

   z tego:  

    
Dochody bieżące  
w tym: 

2 500,00 

  

2700 
 
 
 
 
 

Środki na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 
gminy (związków gmin), 
powiatów (związków 
powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z 
innych źródeł   

2 500,00 
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854 
 

  EDUKACYJNA  OPIEKA 
WYCHOWAWCZA  

346 880,00 
 

 85495  Pozostała działalność 346 880,00 

   z tego:  
    Dochody bieżące  

w tym: 
346 880,00 

  2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków 
europejskich oraz środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków 
europejskich – Projekty 
realizowane w ramach POKL 
pn. „Akademia Aktywnej 
Nauki Ucznia i Nauczyciela” 
oraz „Kreatywny uczeń i 
Nauczyciel” 

304 789,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków 
europejskich oraz środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków 
europejskich – – Projekty 
realizowane w ramach POKL 
pn. „Akademia Aktywnej 
Nauki Ucznia i Nauczyciela” 
oraz „Kreatywny uczeń i 
Nauczyciel” 

42 090,78 
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900 
 

    GOSPODARKA 
KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

1 168 534,00 
 

 90001  Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód 

1 158 534,00 

   z tego:  

   Dochody majątkowe  
w tym: 

1 158 534,00 
 

  6207 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków 
europejskich oraz środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków 
europejskich – Operacja 
realizowana w ramach 
PROW pn. „Budowa 
kanalizacji w 
Rzędzianowicach  
i Woli Mieleckiej” 

1 158 534,00 
 
 
 
 
 
 
 

 

 90019 
 
 

  Wpływy i wydatki związane  
z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska 

1 168 534,00 
 
 

   z tego:  
      Dochody bieżące  

w tym: 
10 000,00 

 

  0570 
 

Grzywny, mandaty i inne 
kary pieniężne od osób 
fizycznych 

1 000,00 
 

  0580 
 
 

Grzywny i inne kary 
pieniężne od osób prawnych 
i innych jednostek 
organizacyjnych 

1 000,00 
 
 

    0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 
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926   KULTURA FIZYCZNA  93 217,29 

 92695  Pozostała działalność 93 217,29 

   z tego:  

   Dochody majątkowe  
w tym: 

93 217,29 
 

  6207 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotacje celowe w ramach 
programów 
finansowanych z 
udziałem środków 
europejskich oraz 
środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach 
budżetu środków 
europejskich – Projekt 
„Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej – budynki 
LKS” PROW  

93 217,29 
 
 
 
 
 
 
 
 

     RAZEM 35 944 999,38 

 
VI. W § 21 - Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do 
klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmian w poniższych działach, rozdziałach i 
paragrafach w związku z wprowadzeniem zwiększenia strony wydatkowej na 
poniższe zadania: 

 
1. Zwiększenie się kwotę wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej dla Gminy 

Miejskiej Mielec na organizację transportu zbiorowego – dział 600, rozdział 
60004, paragraf 2310 o kwotę 13.672 zł, 

2. Zwiększenie kwoty wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60016, 
paragraf 6050 o kwotę 105.000 zł na poniższe zadania: 
1) budowa drogi gminnej o dł. 165 mb w m. Chorzelów 38.000 zł, 
2) przebudowa kładki wraz z infrastrukturą 50.000 zł, 
3) przebudowa kolektora deszczowego w m. Chorzelów 17.000 zł, 

3.   Zwiększa się kwotę wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 70005,  
          paragraf 6050 na zadanie – modernizacja budynku komunalnego – Dom  
          Nauczyciela w Trześń o kwotę 50.000 zł, 

4. Zwiększa się kwotę wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80101, 
paragraf 4270 o kwotę 35.000 zł na wykonanie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych przy ZS w Trześni, 

5. Zwiększa się kwotę wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80110,  
          paragraf 4170 o kwotę 2.500 zł na realizację Programu edukacji ekonomicznej   
          „Na własne konto” w ZS Wola Mielecka, 

6. Zwiększa się kwotę wydatków bieżących w dziale 854, rozdział 85495,  
          o kwotę 346.880 zł na realizację Projektów realizowanych w ramach POKL  
          w ZS Wola Mielecka w poniższych paragrafach: 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 
 

Kwota 
 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 346 880,00 

 85495  Pozostała działalność 346 880,00 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 451,02 

  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 028,98 

  4127 Składki na Fundusz Pracy 1 209,04 

  4129 Składki na Fundusz Pracy 166,96 

  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 98 975,66 

  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 13 668,34 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 32 677,32 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 512,68 

  4247 Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 

82 453,36 

  4249 Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 

11 386,64 

  4307 Zakup usług pozostałych 81 144,16 

  4309 Zakup usług pozostałych 11 205,84 

  4377 Opłata z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej. 

878,66 

  4379 Opłata z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej. 

121,34 

 
7. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę dotację przedmiotowej dla 

samorządowego zakładu gospodarki komunalnej  na dofinansowanie do ceny 
1 m³ ścieków – dział 900, rozdział 90017, paragraf 2650 o kwotę 100.000 zł. 

8. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi 
realizowanymi w ramach działu 900, rozdział 90001, paragraf 6050 na 
poniższych zadaniach: 
1) Zmniejsza się  wydatki na zadaniu pn. Rozbudowa istniejącej sieci 

kanalizacyjnej w gminie o kwotę 5.000 zł, 
2) Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 

Wola Mielecka Etap I cz. 4 o kwotę 3.000 zł, 
3) Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 

Rzędzianowice Etap II cz. 4 o kwotę 2.000 zł.     
 

VII. W Załączniku nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2014  - pkt II „Dotacje dla 
jednostek spoza sektora finansów publicznych” - dział 010 Rolnictwo i 
łowiectwo otrzymuje brzmienie: 
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II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
 

Dział,  
Rozdział 
 

Nazwa Plan  
na 2014 rok 

kwota  
zł 

1 2 3 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 14 092 

01030 Izby rolnicze 14 092 

2850 Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 
w wysokości 2 % od wpływów z tytułu podatku 
rolnego – dotacja podmiotowa dla jednostki 
spoza sektora finansów publicznych 

14 092 

 

VIII. Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2014 otrzymuje brzmienie: 
 

        Załącznik nr 3 
                                                                                             do Uchwały Nr ………… 
                                                                                             Rady Gminy  Mielec                
                                                                                           z dnia …………………….. 

         

PLAN 
PRZYCHODÓW  I  KOSZTÓW  

na 2014 rok 
 
 

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
 
 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
PRZYCHODY 

 

 
w tym    

dotacje 

 
WYDATKI 

 
Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej  
w Mielcu 
 

 
 

2 553 034,64 

 
 

100 000,00 

 
 

2 474 458,86 

  

Wójt Gminy Mielec 
         /-/ Kazimierz Gacek 
 


