Projekt
Uchwała Nr ……………………..
Rady Gminy Mielec
z dnia …………………..
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, 235 ust. 1, 2 i 3 i
art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy
uchwala co następuje:
§1
1. Dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa
tabela.
Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa
(działu, rozdziału, paragrafu)

1

2

600
60014
6050

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym na:

Zwiększenia Zmniejszenia
3

4

3 000
3 000
3 000

3 000
-

- wykonanie dokumentacji
technicznej na przebudowę drogi
powiatowej Nr 1142R Chrząstów –
Chorzelów – Trześń polegająca na
budowie chodnika w granicach
istniejącego pasa drogowego w m.
Chorzelów - jako pomoc rzeczowa
dla Powiatu Mieleckiego
3 000

60016
6050

Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym na:

-

3 000
3 000

- przebudowa drogi gminnej w m.
Chrząstów dz. ew. 1082/2 na
długości 200 m
490
- przebudowa drogi gminnej w m.
Chrząstów 200 mb dz. ew. 1071/2,
1064
490

1

- przebudowa drogi gminnej w m.
Wola Mielecka dz. ew. 661/10 dł.
240m
820
- przebudowa drogi w m. Wola
Mielecka dz. ew. 1430
o dł. 460m
240
- przebudowa drogi gminnej w m.
Goleszów
960

757
75702

8110

758
75801

2940

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych
papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę
samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

-

7 737
7 737

-

7 737

7 737
7 737

Zwrot do budżetu państwa
nienależnie pobranej subwencji
ogólne za lata poprzednie
RAZEM

7 737

10 737

-

-

10 737

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§3
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Mielec.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN KOŁODZIEJ
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