
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 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 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu

uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 49 496,00 zł z następujących źródeł:

Dochody bieżące - 19 500,00

- wpływy z różnych dochodów - 7 000,00

- pozostałe odsetki - 12 500,00

Dochody majątkowe - 29 996,00

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 548 502,00 zł z następujących źródeł:

Dochody bieżące - 548 502,00

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 548 502,00

3. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1.

§ 2. 

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 1 643 065,07 zł z przeznaczeniem 

na:

Wydatki bieżące: 73 453,07
a) wydatki jednostek budżetowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 590,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 69 863,07
Wydatki majątkowe 1 569 612,00

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 1 400,00 zł z przeznaczeniem 

na:

Wydatki majątkowe 1 400,00

3. W dziale 600 - transport i łączność, rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie, § 6300 - dotacja celowa 
na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zadanie "Pomoc finansowa dla Województwa 
Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania -  Przebudowa/rozbudowa  odcinka DW Lisia 
Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. 
Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa 
mostu na rzece Wisłoka" otrzymuje brzmienie "Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - od ronda trzywlotowego w km ok. 2+550 do połączenia z ul. 
Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz linią kolejową nr 25".

4. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2.

§ 3. 

W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta :
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1. Ustala się deficyt w wysokości 64 650 837,07 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z 

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 11 840 601,07 zł

- kredytu w kwocie - 52 810 236,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 64 650 837,07 zł, w tym z: 

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 11 840 601,07 zł

- kredytu w kwocie - 52 810 236,00 zł 

Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2017 r.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 r.
1 2 3 4

Przychody ogółem 64 650 837,07
Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 11 840 601,07
Kredyty § 952 52 810 236,00
- na pokrycie deficytu

§ 4. 

1.  Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotem należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych na kwotę 21 367 044,00 zł w tym:

a) dotacje podmiotowe na kwotę - 17 237 415,00 zł

b) dotacje celowe na kwotę - 4 129 629,00 zł 

2. Załacznik Nr 1 uchwały budżetowej miasta Mielca na 2017 rok Nr XXVIII/274/2016 Rady Miejskiej 
w Mielcu z 19 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 

Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 6. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Kokoszka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia....................2017 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Lp. Dział 
Rozdział
Paragraf 

Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 29 996,00

70095 Pozostała działalność 29 996,00
Dochody majątkowe

6257 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

29 996,00

Przebudowa i remont budynku przy ul. 
Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia 
mieszkań chronionych

2. 855 Rodzina 19 500,00
85501 Świadczenie wychowawcze 7 500,00

Dochody bieżące (MOPS)
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

12 000,00

Dochody bieżące (MOPS)
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 000,00

3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 548 502,00
90002 Gospodarka odpadami 548 502,00

Dochody bieżące
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jst na podstawie odrębnych ustaw
548 502,00

- opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi
Ogółem 49 496,00 548 502,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia....................2017 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Lp
.

Dział
Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5
1. 600 Transport i łączność 10 000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 000,00
Wydatki majątkowe

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych

10 000,00

Pomoc finansowa dla Województwa 
Podkarpackiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zdania - Opracowanie 
dokumentacji projektowej na budowę nowego 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - od ronda 
trzywlotowego w km ok. 2+550 do połączenia 
z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem 
drogowym nad ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz 
linią kolejową nr 25".

2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 504 212,00
70095 Pozostała działalność 1 504 212,00

Wydatki majątkowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 212,00

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co 
oraz przebudowa wewnętrznych instalacji 
wodnej i kanalizacji sanitarnej w dwóch 
istniejących budynkach socjalnych 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 993,00
Przebudowa i remont budynku przy ul. 
Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby 
utworzenia mieszkań chronionych

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 450 007,00
Przebudowa i remont budynku przy ul. 
Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby 
utworzenia mieszkań chronionych

3. 801 Oświata i wychowanie 53 953,07
80195 Pozostała działalność 53 953,07

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój – projekt „Mobilność kadry edukacji 
szkolnej” -  SP 11 
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4111 Składki na ubezpieczenie społeczne 516,00
4121 Składki na FP 74,00
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4171 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych

4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 804,76
4301 Zakup usług pozostałych 1 000,00
4411 Podróże służbowe zagraniczne 500,00
4701 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej
45 058,31

4. 855 Rodzina 19 500,00
85501 Świadczenie wychowawcze 7 500,00

Wydatki bieżące
Wydatki na jednostek budżetowych
w tym
- wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości

7 000,00

4580 Pozostałe odsetki 500,00

85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

12 000,00

Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
w tym
- wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych

4580 Pozostałe odsetki 12 000,00

5. 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona 
środowiska

55 400,00 1 400,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 400,00
Wydatki majątkowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 400,00
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na 
odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. 
Nałkowskiej - przejście pod nasypem 
kolejowym (Etap III) oraz budowa kanalizacji 
deszczowej łączącej ulice Benedyktyńską 
i Szarych Szeregów w Mielcu

1 400,00

90095 Pozostała działalność 54 000,00 1 400,00
Wydatki majątkowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 000,00 1 400,00
Wieże lęgowe dla jerzyków 54 000,00
Przygotowanie inwestycji 1 400,00
Ogółem: 1 643 065,07 1 400,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia....................2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Kwota dotacji /w zł/
Dział Rozdział Treść

podmiotowej celowej

1 2 3 4 5
Jednostki sektora finansów publicznych

600 60013

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną. między jednostkami samorządu terytorialnego. na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla 
Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania "Opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - od ronda trzywlotowego w km ok. 
2+550 do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz 
linią kolejową nr 25"

90 000,00

600 60014

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną. między jednostkami samorządu terytorialnego. na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Powiatu 
Mieleckiego z przeznaczeniem na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 141 R (ul. Wojska 
Polskiego) na odcinkach od km 1+293,43 do km 1+498,10 oraz od km 2+076 do km 3+480 w m. Mielec

995 000,00

600 60014

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną. między jednostkami samorządu terytorialnego. na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Powiatu 
Mieleckiego z przeznaczeniem na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 187 R Al.. 
Niepodległości i Al.. Kwiatkowskiego od km 2+005 do 3+000 w m. Mielec"

560 000,00

600 60016

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną. między jednostkami samorządu terytorialnego. na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy 
Przecław z przeznaczeniem na realizacje zadania polegającego na utworzenie zatoki autobusowej na terenie 
Gminy Przecław w ramach projektu pn."Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego 
dla MOF Mielec"

20 000,00

851 85111
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego 
w Mielcu na zakup aparatu USG

200 000,00
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851 85153
Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 33 000,00

851 85158 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego – izby wytrzeźwień 3 900,00

852 85295
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną. między jednostkami samorządu terytorialnego. na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących - Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych

16 805,00

921 92113

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Dotacja celowa dla Samorządowego 
Centrum Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu - Studio multimedialne - modernizacja 
małej sali konferencyjnej w podziemiach Domu Kultury

60 000,00

921 92113
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla Samorządowego 
Centrum Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu hol i winda w Domu Kultury

200 000,00

921 92113

Dotacja celowa z budżetu pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych "Organizacja 
Koncertu w stylu II RP na Bulwarach (zlot starych samochodów i motocykli),  "Retrospektywa Festiwalu 
Filmowego z Gdyni - Niezłomni, Niezależni, Wyklęci" oraz organizacja miejskich obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

85 000,00

921 92113 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu 7 760 924,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

801 80101 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne szkoły 
podstawowe 819 079,00

801 80104 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola 3 591 512,00

801 80110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne gimnazja 329 355,00
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801 80149 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola 3 154 154,00

801 80150 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne szkoły 
podstawowe i gimnazja 1 302 613,00

854 85404 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola 279 778,00

851 85153 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zwalczanie narkomanii 22 000,00

851 85154 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi 570 224,00

852 85228 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - usługi opiekuńcze specjalistyczne 749 200,00

852 85295

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - zadania w zakresie dożywiania - pomocy 
doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dzienne osobom, które własnym staraniem 
nie mogą go sobie zapewnić

35 000,00

921 92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja dla 
Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Mateusza Ap i Ewangelisty na dokończenie ogrodzenia na cmentarzu 
parafialnym

80 000,00

926 92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Poprawa warunków uprawiania sportu przez 
zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań 
i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu I ligi

119 500,00

926 92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez 
zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań 
i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim"

90 000,00
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926 92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – ‘Poprawa warunków uprawiania sportu przez 
zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań w piłce 
siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim" i uczestnictwa w zawodach sportowych’

40 000,00

926 92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez 
zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwo 
w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach lekkiej atletyki

10 000,00

926 92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  - Poprawa warunków uprawiania sportu przez 
zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań 
i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów

30 000,00

926 92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Poprawa warunków uprawiania sportu przez 
zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań 
i uczestnictwa w zawodach sportowych Futbolu Amerykańskiego

20 000,00

926 92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – ‘Poprawa warunków uprawiania sportu przez 
zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań 
i uczestnictwa w zawodach sportowych w Futsalu na szczeblu I ligi”

15 000,00

926 92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – ‘Poprawa warunków uprawiania sportu przez 
zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań 
i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate shorin-ryu”

10 000,00

926 92605
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – „Poprawa warunków uprawiania sportu przez 
zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań i organizacji szkoleń - szybowce i samoloty”

75 000,00

Ogółem 17 237 415,00 4 129 629,00 
629,00
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