
Projekt

z dnia  18 lutego 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, poz. 1432 i poz. 2500) 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, poz. 1669, poz. 1693, 
poz. 2354 i poz. 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Zwiększa się dochody budżetowe na 2019 r. o kwotę 267 702 zł
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 114 000 zł
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 114 000 zł
dochody majątkowe
- § 6260 o kwotę 114 000 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 153 702 zł
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego”

o kwotę 153 702 zł

dochody bieżące
- § 2920 o kwotę 153 702 zł

§ 2. 

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2019 r. o kwotę 290 000 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 70 000 zł
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 70 000 zł
wydatki bieżące 
- § 4270 o kwotę 70 000 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 220 000 zł
Rozdział 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 220 000 zł
wydatki bieżące
- § 4010 o kwotę 200 000 zł
- § 4270 o kwotę 20 000 zł

§ 3. 

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2019 r. o kwotę 557 702 zł
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 380 000 zł
Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 110 000 zł
wydatki bieżące 
- § 4300 o kwotę 110 000 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 20 000 zł
wydatki majątkowe 
- § 6050 o kwotę 20 000 zł
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 250 000 zł
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wydatki majątkowe 
- § 6050 o kwotę 250 000 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 18 000 zł
Rozdział 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 18 000 zł
wydatki bieżące 
- § 3030 o kwotę 18 000 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 159 000 zł
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 153 702 zł
wydatki bieżące 
- § 4010 o kwotę 153 702 zł
Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” o kwotę 6 000 zł
wydatki majątkowe 
- § 6300 o kwotę 6 000 zł

§ 4. 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 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 27 160 702,00 zł
- dochody bieżące  25 776 567,00 zł
- dochody majątkowe                                                                       1 384 135,00 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 30 723 706,00 zł
- wydatki bieżące 24 064 956,00 zł
- wydatki majątkowe 6 658 750,00 zł

3. Plan przychodów ogółem wynosi 4 500 000,00 zł
- pożyczki i kredyty 4 500 000,00 zł
- wolne środki 0,00 zł

4. Plan rozchodów ogółem wynosi 936 996,00 zł
- spłaty pożyczek i kredytów 736 996,00 zł
- udzielone pożyczki 200 000,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 7. 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 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 332 750,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 332 750,00

6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 
statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 332 750,00

Objęcie udziałów w SWiK Sp. z o.o. Strzelce Opolskie 332 750,00

600 Transport i łączność 626 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000,00

6620
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

30 000,00

Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym 30 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 346 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 346 000,00

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 40 000,00

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 769 w Piotrówce (Fundusz Sołecki 
Piotrówka 26 000zł) 26 000,00

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

60017 Drogi wewnętrzne 250 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Gąsiorowice 250 000,00

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

801 Oświata i wychowanie 4 306 000,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 000,00

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

6 000,00

Montaż platformy przyschodowej w Zespole Placówek Oświatowych „Ósemka” 
dla niepełnosprawnych ruchowo uczniów szkół specjalnych 6 000,00

80104 Przedszkola 4 300 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 300 000,00

Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy 4 300 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 379 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 050 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00
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Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na 
świetlicę wiejską 50 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00

Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na 
świetlicę wiejską 500 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00

Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na 
świetlicę wiejską 500 000,00

92195 Pozostała działalność 329 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167 000,00

Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym 
u boku cystersa 167 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94 135,00

Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy 94 135,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 865,00

Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy 67 865,00

Razem 6 658 750,00
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Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 267 702 zł

w rozdziale 75801 o kwotę 153 702 zł

- na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę
153 702 zł,

w rozdziale 60017 o kwotę 114 000 zł

- do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek na dofinansowanie ze środków Ochrony Gruntów
Rolnych zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej go gruntów rolnych w obrębie Gąsiorowice”,
maksymalne dofinansowanie inwestycji wynosi 114 000 zł (koszt inwestycji ok. 250 000 zł)

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 290 000 zł

w rozdziale 70005 i 75023 o kwotę 290 000,00 zł,

- zmniejsza się planowaną kwotę wynagrodzeń i wydatków na remonty z przeznaczeniem na
zaplanowane inwestycje i wydatki bieżące ujęte w uchwale. Kwota w wysokości 290 000 zł, została
tymczasowo pokryta z zaplanowanych wydatków bieżących na wypłatę odpraw emerytalnych
i planowanych remontów. Na najbliższej sesji, kiedy będzie korygowany WPF, powyższe środki będą
musiały wrócić do budżetu, aby zabezpieczyć zaplanowane wydatki. Kwota ta zostanie wówczas pokryta
z wolnych środków.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 557 702 zł

w rozdziale 60004 o kwotę 110 000 zł,

- w rozdziale pn. „Lokalny transport zbiorowy” należy zwiększyć plan o kwotę 110 000 zł wynika to
z faktu, że Gmina otrzymała rozliczenie za 2018 rok na kwotę 43 182,61 zł oraz pismo, aby zabezpieczyć
dodatkowo kwotę 56 300 zł na 2019 rok.

Zwiększenie planu wynika ze wzrostu stawki za wozokilometr,

w rozdziale 60016 o kwotę 20 000 zł,

- zwiększa się planowane wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych dot. inwestycji
drogowych i mostowych o kwotę 20 000 zł,

w rozdziale 60017 o kwotę 250 000 zł,

- zabezpiecza się środki na inwestycję pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie
Gąsiorowice” w wysokości 250 000 zł,

w rozdziale 75095 o kwotę 18 000 zł,

- zabezpiecza się środki w budżecie na podwyżkę wynagrodzeń za inkaso dla sołtysów
w wysokości 18 000 zł,

w rozdziale 80101 o kwotę 153 702 zł

-w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększa się wydatki na
wynagrodzenia w oświacie o kwotę 153 702 zł,

w rozdziale 80102 o kwotę 6 000 zł-przyznaje się dotację dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich na zadanie, pn. „Montaż platformy przyschodowej w Zespole Placówek Oświatowych „Ósemka”
dla niepełnosprawnych ruchowo uczniów szkół specjalnych” w wysokości 6 000 zł.
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