UCHWAŁA NR XXVIII/235/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017,
poz.1875) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 63 714,96 zł i wprowadza się
zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 18 168,96 zł i wprowadza się
zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 238 016,16 zł i wprowadza się
zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 192 470,16 zł i wprowadza
się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 5. Załącznik nr 13 do uchwały Nr XX/172/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
nr 3 do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Henryk Rzepczak
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08.11.2017 r.
DOCHODY GMINY MIESZKOWICE W 2017 R.
Dział
600

Rozdział Paragraf

Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne

Transport i łączność
60031
2700

2705

Przejścia graniczne
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

Gospodarka mieszkaniowa

700
70005
0970

2700

2705

2710
75095
6208

1 248,96

- 1 248,96

10 000,00
10 000,00
10 000,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Pozostała działalność
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, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

0,00

Wpływy z różnych dochodów
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

75075

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Administracja publiczna

750

Kwota

22 090,00
3 000,00
4 920,00

- 4 920,00

3 000,00
19 090,00
19 090,00

591,00

Ochotnicze straże pożarne

591,00

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

591,00

2059

Przedszkola
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
Przedszkole w Mieszkowicach-zadania własne

75412

Oświata i wychowanie

801
80104

80148
0679

0,00
- 12 000,00
- 12 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

12 000,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z
zakresu wychowania przedszkolnego

12 000,00

Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne

Pomoc społeczna

852
85230
2710

3 000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

3 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921
92109
0950

3 000,00

Pomoc w zakresie dożywiania

9 865,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

9 865,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

9 865,00

45 546,00
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/235/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08.11.2017 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2017 R.
Dział

Rozdział

Paragraf

600
60016
4270
60031
4270
750
75075
4300

Wartość

Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne
Transport i łączność

- 82 813,84

Drogi publiczne gminne

37 186,16
37 186,16

Zakup usług remontowych
Przejścia graniczne

- 120 000,00

Zakup usług remontowych

- 120 000,00

Administracja publiczna

28 284,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3 000,00

Zakup usług pozostałych

3 000,00

Zespół Obsługi Szkół-zadania własne
75085
4010

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

25 284,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 284,00

Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne
754
75412
4300
6050
801
80104
2310

80113
4300

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 791,00

Ochotnicze straże pożarne

15 791,00
591,00

Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 200,00

Oświata i wychowanie

- 5 284,00

Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Zespół Obsługi Szkół-zadania własne

20 000,00
20 000,00

Dowożenie uczniów do szkół

- 25 284,00

Zakup usług pozostałych

- 25 284,00

Ośrodek Pomocy Społecznej-zadania własne
852
85230
3110

Pomoc społeczna

3 000,00

Pomoc w zakresie dożywiania

3 000,00

Świadczenia społeczne

3 000,00

Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne
900
90002
4300
90015
4260
921
92195

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

133 755,00

Gospodarka odpadami

120 000,00

Zakup usług pozostałych

120 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

13 755,00

Zakup energii

13 755,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 47 186,16

Pozostała działalność

- 47 186,16

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 5 694,92

4220

Zakup środków żywności

- 2 115,64

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 300,00
- 19 500,00
- 4 000,00
- 15 575,60

Razem:
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Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/235/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08.11.2017 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na
podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z tytułu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2017 r.
w zł

Dział

Rozdział

§

1

2

3

900
90002

0490

Treść/ zadanie

Plan dochodów
w 2017 r.

Plan wydatków
w 2017 r.

4

5

6

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

780 000,00

Wpływy z opłat za gospodarowanie
odpadami

780 000,00

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

900

90002

952 739,00

4010
4040
4110
4120

Wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Usługi wywozu nieczystości

4410

Podróże służbowe

4440

Odpisy na ZFŚS

1 185,66

4700

Szkolenia pracowników

1 000,00

Ogółem
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Uzasadnienie do projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na
2017 rok
Proponowane zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy spowodowane są potrzebą
wprowadzenia dochodów z tytułu zatrzymanego wadium z przetargu w związku z nieprzystąpieniem
do zawarcia umowy notarialnej na nabycie nieruchomości gruntowej. Dokonuje się korekty zapisów
pomiędzy paragrafami dochodów z tytułu finansowego wsparcia w ramach obchodów 10 lecia promu
rzecznego w Gozdowicach - uroczystości polsko-niemieckich na podstawie porozumienia oraz
dochodów za wyżywienie dzieci w Przedszkolu jako wkładu własnego w realizowanym projekcie.
W związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Gryfińskiego na
usuwanie skutków pożaru w Zielinie oraz na publikację pokonferencyjną pod tytułem„ Nadodrzańskie
spotkania z historią 2017”wprowadza się plan dochodów przeznaczając je równocześnie na
zwiększenie wydatków na ten cel.
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem I transzy dotacji z realizacji projektu
z udziałem środków UE polegającego na opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Mieszkowice. Po stronie dochodów wprowadza się odszkodowanie otrzymane z ubezpieczenia za
uszkodzony dach na świetlicy wiejskiej w Kłosowie oraz za samochód strażacki uszkodzony podczas
akcji i przeznacza na naprawę tego samochodu.
W związku z odroczonym terminem remontu promu rzecznego w Gozdowicach w celu
przedłużenia klasy promu, zabezpiecza się plan wydatków na zwiększone wydatki związane
z odbiorem i gospodarowaniem odpadów komunalnych.
Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego i przeznacza na
remonty dróg gminnych w Sołectwie Plany, Zielin i Kłosów oraz na wydatki w Sołectwie Goszków
związane z budową remizy OSP.
Na wniosek Dyrektora ZOS przesuwa się wydatki przeznaczone na dowożenie uczniów do szkół
i zabezpiecza się środki finansowe niezbędne do wypłaty odprawy emerytalnej i innych świadczeń
pracownikowi ZOS.
Po stronie wydatków zwiększa się plan na zakup energii elektrycznej służącej oświetleniu ulic oraz
plan wydatków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli
w innych gminach.
I. Dochody budżetu gminy
1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy
z tytułu:

1/ /600-60031-2700/ dofinansowania na pokrycie wydatków
przeprawy promowej w ramach uroczystości polsko-niemieckich
na podstawie porozumienia polsko-niemieckiego
2/ /700-70005-0970/ zatrzymania wadium z przetargu
dot. nabycia nieruchomości

o ogólną kwotę 63 714,96 zł

o kwotę 1 248,96 zł

o kwotę 10 000,00 zł

3/ /750-75075-2700/ pokrycia wydatków pokazu fajerwerków
w ramach uroczystości polsko-niemieckich
na podstawie porozumienia polsko-niemieckiego

o kwotę 4 920,00 zł

4/ /750-75075-2710/ pomoc finansowa z przeznaczeniem
na publikację pokonferencyjną pod tytułem„ nadodrzańskie
spotkania z historią 2017”

o kwotę 3 000,00 zł

5/ /750-75095-6208/ refundacja wydatków na opracowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Mieszkowice

o kwotę 19 090,00 zł
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o kwotę 591,00 zł

6/ /754-75412-0950/ odszkodowania za uszkodzenie
samochodu strażackiego podczas akcji
7/ /801-80148-0679/ dochody z tytułu wpłat rodziców na
wyżywienie dzieci w Przedszkolu (projekt)

o kwotę 12 000,00 zł

8/ /852-85230-2710/ pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego
z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru

o kwotę 3 000,00 zł

9/ /921-92109-0950/ odszkodowania za uszkodzenie
dachu na świetlicy wiejskiej w Kłosowie

o kwotę 9 865,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy
z tytułu:

o ogólną kwotę 18 168,96 zł

1/ /600-60031-2705/ dofinansowania na pokrycie wydatków
przeprawy promowej w ramach uroczystości polsko-niemieckich
na podstawie porozumienia polsko-niemieckiego

o kwotę 1 248,96 zł

2/ /750-75075-2705/ pokrycia wydatków pokazu fajerwerków
w ramach uroczystości polsko-niemieckich
na podstawie porozumienia polsko-niemieckiego

o kwotę 4 920,00 zł

3/ /801-80104-2059/ dochody z tytułu wpłat rodziców na
wyżywienie dzieci w Przedszkolu (projekt)

o kwotę 12 000,00 zł

II. Wydatki budżetu gminy
2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy
z tytułu:

o ogólną kwotę 238 016,16 zł

1/ /600-60016-4270/ remontu dróg gminnych na terenie
Sołectwa Plany z funduszu sołeckiego

o kwotę 8 486,16 zł

2/ /600-60016-4270/ remontu dróg gminnych na terenie
Sołectwa Zielin z funduszu sołeckiego

o kwotę 24 500,00 zł

3/ /600-60016-4270/ remontu dróg gminnych na terenie
Sołectwa Kłosów z funduszu sołeckiego

o kwotę 4 200,00 zł

4/ /750-75075-4300/ wydatków związanych z publikacją
pokonferencyjną pod tytułem„ nadodrzańskie
spotkania z historią 2017”

o kwotę 3 000,00 zł

5/ /750-75085-4010/ wydatków związanych z wypłatą
odprawy emerytalnej i innych świadczeń pracownika ZOS
6/ /754-75412-4300/ wydatków związanych z naprawą
samochodu strażackiego uszkodzonego podczas akcji
7/ /754-75412-6050/ realizacji prac przy budynku
garażowo magazynowym OSP w Goszkowie
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8/ /754-75412-6050/ zakupu materiałów do budynku
garażowo magazynowego OSP w Goszkowie z funduszu
sołeckiego Goszków

o kwotę 10 000,00 zł

9/ /801-80104-2310/ zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego
za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach

o kwotę 20 000,00 zł

10/ /852-85230-3110/ wydatków związanych z usuwaniem
skutków pożaru na podstawie dotacji celowej przyznanej
z Powiatu Gryfińskiego
11/ /900-90002-4300/ zwiększonych wydatków związanych
z odbiorem i gospodarowaniem odpadów komunalnych
12/ /900-90015-4260/ wydatków na zakup energii elektrycznej
służącej oświetleniu ulic
2.2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy
z tytułu:

o kwotę 3 000,00 zł

o kwotę 120 000,00 zł
o kwotę 13 755,00 zł

o ogólną kwotę 192 470,16 zł

1/ /600-60031-4270/ wydatków na remont promu rzecznego
w Gozdowicach

o kwotę 120 000,00 zł

2/ /801-80113-4300/ wydatków związanych z dowożeniem
uczniów do szkół

o kwotę 25 284,00 zł

3/ /921-92195-4210/ wydatków na zakup materiałów w ramach
funduszu sołeckiego Sołectwa Plany

o kwotę 2 910,56 zł

4/ /921-92195-4210/ wydatków na zakup materiałów w ramach
funduszu sołeckiego Sołectwa Kłosów

o kwotę 1 784,36 zł

5/ /921-92195-4210/ wydatków na zakup materiałów w ramach
funduszu sołeckiego Sołectwa Zielin

o kwotę 1 000,00 zł

6/ /921-92195-4220/ wydatków na zakup żywności w ramach
funduszu sołeckiego Sołectwa Kłosów

o kwotę 2 115,64 zł

7/ /921-92195-4260/ wydatków na zakup energii w ramach
funduszu sołeckiego Sołectwa Kłosów
8/ /921-92195-4270/ wydatków na remonty w ramach
funduszu sołeckiego Sołectwa Zielin

o kwotę 300,00 zł
o kwotę 19 500,00 zł

9/ /921-92195-6050/ wydatków majątkowych w ramach
funduszu sołeckiego Sołectwa Zielin

o kwotę 4 000,00 zł

10/ /921-92195-6060/ wydatków majątkowych w ramach
funduszu sołeckiego Sołectwa Plany

o kwotę 5 575,60 zł

11/ /921-92195-6060/ wydatków majątkowych w ramach
funduszu sołeckiego Sołectwa Goszków

o kwotę 10 000,00 zł
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