
UCHWAŁA NR V/26/19
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 216, art. 217 ust. 1 i 2 pkt. 6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Krupski Młyn uchwala:

§ 1. W uchwale Nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 rok 
wprowadza się zmiany zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia 
w zł

Zmniejszenia 
w zł

Dochody ogółem 1 870,00
855 Rodzina 1 870,00

Dochody bieżące 1 870,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych

1 870,00

Wydatki ogółem 1 870,00
600 Transport i łączność 4 800,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 000,00
Wydatki majątkowe 1 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000,00

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 3 800,00
Wydatki bieżące 3 800,00
Wydatki jednostek budżetowych z tego: 3 800,00
wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań

3 800,00

750 Administracja publiczna -671,04
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
-671,04

Wydatki bieżące -671,04
Wydatki jednostek budżetowych z tego: -671,04
wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań

-671,04

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa

671,04

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, wybory 
wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie

671,04

Wydatki bieżące 671,04
Wydatki jednostek budżetowych z tego:
wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań

671,04
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754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

3 000,00 -18 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 -15 000,00
Wydatki bieżące 3 000,00 -15 000,00
Wydatki jednostek budżetowych z tego: -15 000,00
wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań

-15 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00
75414 Obrona cywilna -3 000,00

Wydatki bieżące -3 000,00
Wydatki jednostek budżetowych z tego: -3 000,00
wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane

-1 000,00

wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych

-2 000,00

852 Pomoc społeczna -6 229,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej

-6 229,00

Wydatki bieżące -6 229,00
Wydatki jednostek budżetowych z tego: -6 229,00
wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych

-6 229,00

855 Rodzina 8 099,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 870,00

Wydatki bieżące 1 870,00
Wydatki jednostek budżetowych z tego: 1 870,00
wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych

1 870,00

85508 Rodziny zastępcze 6 229,00
Wydatki bieżące 6 229,00
Wydatki jednostek budżetowych z tego: 6 229,00
wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych

6 229,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

14 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 000,00
Wydatki bieżące 14 000,00
Wydatki jednostek budżetowych z tego: 14 000,00
wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych

14 000,00

926 Kultura fizyczna 2 000,00 -5 800,00
92695 Pozostała działalność 2 000,00 -5 800,00

Wydatki bieżące 2 000,00 -5 800,00
Wydatki jednostek budżetowych z tego: 2 000,00 -5 800,00
wydatki związane z realizacją ich zadań 2 000,00 -5 800,00
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statutowych
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Dawydzik
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UZASADNIENIE
W budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

Plan dochodów:

Zwiększenia – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 870,00 zł w dziale:
855 Rodzina - zwiększenie planu dochodów – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -
dochody ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w postaci zasiłków wypłacanych
przez GOPS

Plan wydatków:

Zwiększenia: - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 870,00 zł, w tym (zwiększenia i
zmniejszenia):
600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne, kwota 1 000,00 zł
zwiększenie planu wydatków majątkowych – uzupełnienie środków na funduszu sołeckim
zgodnie z protokołem; rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna zwiększenie planu
wydatków bieżących o 3 800,00 zł – pełnienie funkcji operatora i opłaty z tytułu usług
telekomunikacyjnych (sieć szerokopasmowa)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa, kwota 671,04 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących - wydatek zwrotu
dotacji za 2018 rok

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże
pożarne kwota 3 000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących – akcje pożarowe
855 Rodzina, zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 85502 o kwotę 1 870,00 zł
– zwrot dotacji za lata ubiegłe z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych; zwiększenie
planu wydatków bieżących w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 6 229,00 zł -
ponoszenia opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i
ochrona wód zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14 000,00 zł - prace
remontowe m.in. remont sita oczyszczalnia KM i naprawa studni kanalizacyjnych na sieciach
926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków
bieżących o kwotę 2 000,00 zł – zakup energii (energia cieplna i elektryczna dla KS)

Zmniejszenia:
750 Administracja publiczna, kwota 671,04 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących -
pozostałe usługi
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże
pożarne zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł – zakup materiałów i
wyposażenia, rozdział 75414 Obrona cywilna zmniejszenie planu wydatków bieżących o
kwotę 3 000,00 zł – zakup energii i usług pozostałych
852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszenie planu wydatków
bieżących o kwotę 6 229,00 zł – składki zdrowotne opłacane za podopiecznych w GOPS
(środki własne)
926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie planu wydatków
bieżących o kwotę 5 800,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia
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