UCHWAŁA NR XXIV/188/2020
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
budżetu gminy Miedźna na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 i art. 61 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t. j.) oraz art. 89 ust.1 pkt 1-2, art. 211, 212, 214, 217, 235, 236,
237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t. j. ze zm.)
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. Dokonać zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2020, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę
43 819,20 zł, zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonać zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2020, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę
111 110,00 zł, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 407 681,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonać zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonać zmiany § 6 uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2020 w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 651 891,10 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:

᠆ pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 853 850,00 zł,
᠆ wolnych

środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w wysokości 426 437,98 zł,

᠆ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 327 705,03 zł,

᠆ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 43 898,09 zł.”
§ 5. Dokonać zmiany § 7 uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2020 w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 4 450 685,05 zł, oraz rozchody budżetu
gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 2 798 793,95 zł,’’

᠆ zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonać zmiany § 8 uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2020 w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy
w wysokości 1 500 000,00 zł,
2) zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 853850,00 zł,
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3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1, 2 i 3 w wysokości 200 000,00 zł.”
§ 7. Dokonać zmiany § 9 ust.1 uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2020 w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
„Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2018.2137 ze
zm.) w wysokości 320 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 559 213,00 zł i wydatki na realizację
zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 15 000,00 zł”,

᠆ zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonać zmiany załącznika Nr 8 do uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Dokonać zmiany § 12 ust.1 uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2020 w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
„Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytu określonego w § 6 pkt 1,
2) zaciągania pożyczki określonej w § 6 pkt 2,
3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych określonych w § 6 pkt 3’’.
§ 10. Budżet gminy po zmianach po stronie:

᠆ dochodów wynosi 88 844 459,94 zł,
᠆ wydatków wynosi 90 496 351,04 zł,
᠆ przychodów wynosi 4 450 685,05 zł,
᠆ rozchodów wynosi 2 798 793,95 zł.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźna
Andrzej Kempny
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Miedźna
z dnia 10 września 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK
Dział
1
750

754

801

Nazwa
2
bieżące

Zmiana
3

Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 720,00

Wpływy z różnych dochodów
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 720,00
2 100,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
bieżące
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

2 100,00
34 999,20
0,00

34 999,20
43 819,20
0,00

majątkowe
801

900

Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
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-250 000,00
0,00

-250 000,00
-850 000,00
-850 000,00

-850 000,00
-1 100 000,00
-850 000,00
-1 056 180,80
-850 000,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Miedźna
z dnia 10 września 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK
Dział

Rozdział

1

2

Grupa
wydatków
3

010
01010
B1PZB

M1IUZ
710
71004
B4SUZ
750
75023
B1PZB
75095
B1PZB
754
75414
B1PZB
801
80101
B1PZB

M1IWL

851
85153
B1PZB
B1WIP
85154
B1PZB
B1WIP

Treść
4

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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Wartość
5

-221 144,00
-221 144,00
20 000,00

-241 144,00
-7 710,00
-7 710,00
-7 710,00
6 640,00
6 720,00
6 720,00
-80,00
-80,00
2 100,00
2 100,00
2 100,00
-760 750,00
-760 750,00
30 000,00

-790 750,00

-30 000,00
-15 000,00
-12 150,00
-2 850,00
-15 000,00
-5 000,00
-10 000,00
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855
85504

M1IWL

900
90015
B1PZB

Rodzina
Wspieranie rodziny

284 213,00
284 213,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

284 213,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

B1PZB

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe

921
92105

926
92601

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i
zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Razem:
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-1 650 000,00
-1 650 000,00
90 000,00

-1 740 000,00
80,00
80,00
80,00
80 000,00
80 000,00

80 000,00

-2 296 571,00
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Miedźna
z dnia 10 września 2020 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2020
Dział
Rozdział
Nazwa
1
2
3
010
Rolnictwo i łowiectwo
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna
801
Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku
855
Rodzina
85504 Wspieranie rodziny
Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa
Wola
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie
Miedźna
926
Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
Wykonanie miasteczka ruchu drogowego dla mieszkańców
Sołectwa Wola
Ogółem
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Kwota
4
-241 144,00
-241 144,00
-790 750,00
-790 750,00
284 213,00
284 213,00

-1 740 000,00
-1 740 000,00

80 000,00
80 000,00

-2 407 681,00
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Miedźna
z dnia 10 września 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020
Paragraf
1

905

Treść
Przed zmianą
2
3
Przychody jednostek samorządu
terytorialnego z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczenia
0,00
dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w
odrębnych ustawach

906

Przychody jednostek samorządu
terytorialnego z wynikających z rozliczenia
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z
udziałem tych środków

950
952

Zmiana
4

Po zmianie
5

43 898,09

43 898,09

335 415,03

-7 710,00

327 705,03

Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 6 ustawy

3 501 810,22

-276 578,29

3 225 231,93

Przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym

1 853 850,00

-1 000 000,00

853 850,00

5 691 075,25
Przed zmianą
2 350 000,00

-1 240 390,20
Zmiana
0,00

4 450 685,05
Po zmianie
2 350 000,00

448 793,95

0,00

448 793,95

2 798 793,95

0,00

2 798 793,95

Przychody ogółem
Paragraf
Treść
982
Wykup innych papierów wartościowych
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
992
kredytów
Rozchody ogółem
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Miedźna
z dnia 10 września 2020 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY,
WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW NA ROK 2020
DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI
BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Dział Rozdział
Nazwa
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
2
1
3
4
5
6
Dochody bieżące
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
756
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
320 000,00
0,00
320 000,00
oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
320 000,00
0,00
320 000,00
alkoholowych
Ogółem dochody bieżące
320 000,00
0,00
320 000,00
Wydatki bieżące
156 378,00
851
Ochrona zdrowia
-30 000,00
126 378,00
85153 Zwalczanie narkomanii
30 000,00
-15 000,00
15 000,00
Wydatki bieżące
30 000,00
-15 000,00
15 000,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
30 000,00
-15 000,00
15 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki
8 000,00
-2 850,00
5 150,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
22 000,00
-12 150,00
9 850,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
126 378,00
-15 000,00
111 378,00
Wydatki bieżące
126 378,00
-15 000,00
111 378,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
126 378,00
-15 000,00
111 378,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Ogółem wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
855
Rodzina
85504 Wspieranie rodziny
Wydatki majątkowe

50 878,00
75 500,00
156 378,00

-10 000,00
-5 000,00
-30 000,00

40 878,00
70 500,00
126 378,00

163 622,00
163 622,00

284 213,00
284 213,00

447 835,00
447 835,00

163 622,00

284 213,00

447 835,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

163 622,00

284 213,00

447 835,00

- Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa
Wola
Ogółem wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI

163 622,00
163 622,00
320 000,00

284 213,00
284 213,00
254 213,00

447 835,00
447 835,00
574 213,00
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Miedźna
z dnia 10 września 2020 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOŁECTW GMINY MIEDŹNA NA ROK 2020
Dział
1
750

Rozdział
2

750
75095
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
921
921
92105
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OGÓŁEM

Id: CBB3CB57-23BE-4B3D-907E-7E4AC5E3D972. Podpisany

Ogółem
4

Grzawa
3
-80,00
-80,00
-80,00
-80,00
-80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00

-80,00
-80,00
-80,00
-80,00
-80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
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