
Projekt

z dnia  13 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 i poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) uchwala 
się, co następuje

§ 1. 

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2019 r. o kwotę 350 195,67 zł
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 200 695,67 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 86 695,67 zł
dochody majątkowe
- § 6330 o kwotę 86 695,67 zł
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 114 000,00 zł
dochody majątkowe
- § 6260 o kwotę 114 000,00 zł
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem”

o kwotę 33 500,00 zł

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

o kwotę 33 500,00 zł

dochody bieżące
- § 0340 o kwotę 33 500,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 116 000,00 zł
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 116 000,00 zł
dochody bieżące
- § 2057 o kwotę 116 000,00 zł

§ 2. 

Zwiększa się dochody budżetowe na 2019 r. o kwotę 284 596,67 zł
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 122 605,36 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 122 605,36 zł
dochody majątkowe
- § 6207 o kwotę 48 672,00 zł
- § 6350 o kwotę 73 933,36 zł
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem”

o kwotę 90 147,72 zł

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

o kwotę 90 147,72 zł

dochody bieżące
- § 0360 o kwotę 90 147,72 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 52 001,00 zł
Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu o kwotę 52 001,00 zł
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terytorialnego”
dochody bieżące
- § 2750 o kwotę 52 001,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4 650,00 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 4 650,00 zł
dochody bieżące
- § 0960 o kwotę 4 650,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 15 192,59 zł
Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o kwotę 15 192,59 zł
dochody bieżące
- § 2460 o kwotę 15 192,59 zł

§ 3. 

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2019 r. o kwotę 1 910 250,00 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 30 250,00 zł
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 30 250,00 zł
wydatki majątkowe
- § 6030 o kwotę 30 250,00 zł
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 270 000,00 zł
Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 30 000,00 zł
wydatki majątkowe
- § 6620 o kwotę 30 000,00 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 20 000,00 zł
wydatki majątkowe
- § 6050 o kwotę 20 000,00 zł
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 220 000,00 zł
wydatki majątkowe
- § 6050 o kwotę 220 000,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1 600 000,00 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 1 600 000,00 zł
wydatki majątkowe
- § 6050 o kwotę 1 600 000,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 10 000,00 zł
Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę 10 000,00 zł
wydatki bieżące
- § 4300 o kwotę 10 000,00 zł

§ 4. 

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2019 r. o kwotę 56 651,00 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 52 001,00 zł
Rozdział 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 52 001,00 zł
wydatki bieżące
- § 4210 o kwotę 52 001,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4 650,00 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 4 650,00 zł
wydatki bieżące
- § 4210 o kwotę 4 650,00 zł

§ 5. 

Zmniejsza się przychody budżetowe na 2019 r. o kwotę 1 788 000,00 zł
- § 950 – Wolne środki o kwotę 1 788 000,00 zł

§ 6. Zmienia się Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku”, 
któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji 
w 2019 roku”, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
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1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 29 376 950,65 zł
- dochody bieżące  29 009 162,74 zł
- dochody majątkowe                                                                       367 787,91 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 29 630 954,65 zł
- wydatki bieżące 27 510 454,65 zł
- wydatki majątkowe 2 120 500,00 zł

3. Plan przychodów ogółem wynosi 1 066 000,00 zł
- pożyczki i kredyty 0,00 zł
- wolne środki 1 066 000,00 zł

4. Plan rozchodów ogółem wynosi 811 996,00 zł
- spłaty pożyczek i kredytów 611 996,00 zł
- udzielone pożyczki 200 000,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Jaskóła
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Jemielnica

z dnia....................2019 r.

Lp. Treść Klasyfikacja
§

Kwota 
w złotych

1 2 3 4

Przychody ogółem: 1 066 000,00

1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1 066 000,00

Rozchody ogółem: 811 996,00

1
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej

963 50 000,00 

2 Udzielone pożyczki i kredyty 991 200 000,00

3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 561 996,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Jemielnica

z dnia....................2019 r.

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 302 500,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 302 500,00

6030
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 
funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 
finansowych

302 500,00

Objęcie udziałów w SWiK Sp. z o.o. Strzelce Opolskie 302 500,00

600 Transport i łączność 508 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 478 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 478 000,00
Budowa odwodnienia na drodze gminnej, działka nr 356/17 w 
Gąsiorowicach (Fundusz Sołecki Gąsiorowice 7 007 zł) 10 000,00

Dokumentacje projektowe dot. inwestycji drogowych i mostowych 
(Fundusz Sołecki Piotrówka 2 767,50 zł) 43 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 105553 O ulicy Madalińskiego w 
miejscowości Piotrówka 155 000,00

Przebudowa ul. Wiejskiej w Wierchlesiu (Fundusz Sołecki Wierchlesie 
10 000 zł) 270 000,00

60017 Drogi wewnętrzne 30 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 
Gąsiorowice 30 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00

Nabycie praw własności nieruchomości 15 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65 000,00

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 000,00

Wsparcie finansowe do zakupu samochodu specjalnego lekkiego 
rozpoznawczo – ratowniczego SLRr dla Komedy Powiatowej PSP w 
Strzelcach Opolskich

20 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 45 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego 45 000,00

801 Oświata i wychowanie 246 000,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 000,00
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6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6 000,00
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Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 350 195,67 zł

w rozdziale 60016 o kwotę 86 695,67zł,

-na podstawie rozliczenia inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105553 O ulicy Madalińskiego
w miejscowości Piotrówka” zmniejsza się dotację o kwotę 12 762,31 zł,

-zmiana klasyfikacji budżetowej na kwotę 73 933,36 zł,

w rozdziale 60017 o kwotę 114 000,00 zł,

-zmniejsza się planowane dochody o kwotę 114 000,00 zł, a wynika to z faktu, że inwestycja pn.
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Gąsiorowice” będzie realizowana
w przyszłym roku,

w rozdziale 75616 o kwotę 33 500,00 zł,

-zmniejsza się planowane dochody z tytułu wpływów z podatków od środków transportowych,

w rozdziale 80195 o kwotę 116 000,00 zł,

-na podstawie rozliczenia projektu pn. „Atrakcyjne przedszkole” dokonano zwrotu dotacji i na tej
podstawie dokonuje się zmiany planu o kwotę 116 000,00 zł,

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 232 595,67 zł

w rozdziale 60016 o kwotę 122 605,36 zł,

-zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 48 672,00 zł, jest to dotacja jaką Gmina otrzymała za
zrealizowaną inwestycję w 2017 roku pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w miejscowości
Jemielnica”,

-zmiana klasyfikacji budżetowej na kwotę 73 933,36 zł,

w rozdziale 75616 o kwotę 90 147,72 zł,

-zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

w rozdziale 85295 o kwotę 4 650,00 zł,

-zwiększa się plan dochodów bieżących o wpłaty darowizn na zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla
podopiecznych GOPS,

w rozdziale 90026 o kwotę 15 192,59 zł,

-zwiększa się plan dochodów bieżących o przyznaną kwotę dotacji z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie
azbestu,

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 910 250,00 zł

w rozdziale 01010 o kwotę 30 250,00 zł,

-zmniejsza się kwotę objęcia udziałów w SWIK Sp. z o.o. Strzelce Opolskie,

w rozdziale 60014 o kwotę 30 000,00 zł,

-w związku z brakiem realizacji wspólnej inwestycji z powiatem zmniejsza się planowane wydatki,

w rozdziale 60016 o kwotę 20 000,00 zł,

-na podstawie zakończenia i rozliczenia inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105553 O ulicy
Madalińskiego w miejscowości Piotrówka” zmniejsza się plan wydatków,

w rozdziale 60017 o kwotę 220 000,00 zł,

-zmniejsza się plan wydatków, ponieważ inwestycja pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w obrębie Gąsiorowice” będzie realizowana w przyszłym roku,

w rozdziale 80104 o kwotę 1 600 000,00 zł,

-zmniejsza się plan wydatków, ponieważ inwestycja pn. „Budowa przedszkola wraz z żłobkiem
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w Jemielnicy” będzie realizowana w przyszłym roku,

w rozdziale 92120 o kwotę 10 000,00 zł,

-zmniejsza się plan wydatków, ponieważ planowana aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków została
przeniesiona na przyszły rok.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4 650,00 zł

w rozdziale 85295 o kwotę 4 650,00 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 650,00 zł z przeznaczeniem zorganizowania wieczerzy
wigilijnej dla podopiecznych GOPS,

Zmiany w przychodach budżetowych:

-zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 788 000 zł.
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