
Projekt 
 
z dnia  20 kwietnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019 r., poz. 869; z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., 
poz. 284 i poz. 374) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2020 r. o kwotę 1 691 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 1 691 zł 

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa” 

o kwotę 1 691 zł 

dochody bieżące   
- § 0010 o kwotę 1 691 zł 

§ 2.  

Zwiększa się dochody budżetowe na 2020 r. o kwotę 259 441 zł 
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 15 000 zł 
Rozdział 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 15 000 zł 
dochody bieżące   
- § 2330 o kwotę 15 000 zł 
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 2 791 zł 
Rozdział 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 2 791 zł 
dochody bieżące   
- § 0690 o kwotę 2 791 zł 
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 16 300 zł 
Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 16 300 zł 
dochody majątkowe   
- § 0870 o kwotę 16 300 zł 
Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 20 988 zł 
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego” 

o kwotę 20 988 zł 

dochody bieżące   
- § 2920 o kwotę 20 988 zł 
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 204 362 zł 
Rozdział 92116 „Biblioteki” o kwotę 35 400 zł 
dochody bieżące   
- § 2057 o kwotę 35 400 zł 
Rozdział 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 168 962 zł 
dochody bieżące   
- § 2057 o kwotę 71 884 zł 
dochody majątkowe   
- § 6257 o kwotę 97 078 zł 
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§ 3.  

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2020 r. o kwotę 355 250 zł 
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 30 250 zł 
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 30 250 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6030 o kwotę 30 250 zł 
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 200 000 zł 
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 200 000 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 200 000 zł 
Dział 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 30 000 zł 
Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i 
pożyczki” 

o kwotę 30 000 zł 

obsługa długu   
- § 8110 o kwotę 30 000 zł 
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 95 000 zł 
Rozdział 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 95 000 zł 
wydatki bieżące   
- § 4170 o kwotę 20 000 zł 
- § 4300 o kwotę 70 000 zł 
- § 4430 o kwotę 5 000 zł 

§ 4.  

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2020 r. o kwotę 13 000 zł 
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona o kwotę 8 000 zł 
przeciwpożarowa”   
Rozdział 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 8 000 zł 
wydatki bieżące   
- § 4210 o kwotę 8 000 zł 
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 5 000 zł 
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 5 000 zł 
wydatki bieżące   
- § 4270 o kwotę 5 000 zł 

§ 5.  

Zmniejsza się przychody budżetowe na 2020 r. o kwotę 5 000 000 zł 
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 

o kwotę 5 000 000 zł 

Zwiększa się przychody budżetowe na 2020 r. o kwotę 4 400 000 zł 
- § 950 – Wolne środki o kwotę 4 400 000 zł 

§ 6. Zmienia się Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2020 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 2020 roku”, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  

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

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 32 600 172,71 zł 
 - dochody bieżące   31 872 794,71 zł 
 - dochody majątkowe                                                                        727 378,00 zł 

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 38 356 281,71 zł 
 - wydatki bieżące 30 358 781,71 zł 
 - wydatki majątkowe 7 997 500,00 zł 

3. Plan przychodów ogółem wynosi 6 368 105,00 zł 
 - pożyczki i kredyty 0,00 zł 
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 - wolne środki 6 200 000,00 zł 
 - przychody ze spłat udzielonych pożyczek 168 105,00 zł 

4. Plan rozchodów ogółem wynosi 611 996,00 zł 
 - spłaty pożyczek i kredytów 611 996,00 zł 
 - udzielone pożyczki 0,00 zł 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

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

 

  
 

Przewodniczacy Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. 

  

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 

Kwota 

w złotych 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:   6 368 105,00 

1 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 

ustawy 
950 6 200 000,00 

2 
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielnych ze 

środków publicznych 
951 168 105,00 

3 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 

rynku krajowym 
952 0,00 

Rozchody ogółem:   611 996,00 

1 

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej 

963 50 000,00  

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 561 996,00 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Jemielnica

z dnia .................... 2020 r.
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Plan wydatków na finansowanie inwestycji w 2020 r. 

 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść 
Wartość 

w złotych 

010   Rolnictwo i łowiectwo 332 500,00 

 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 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 

   
Dokumentacja projektowa dot. inwestycji wodno-

kanalizacyjnych 
30 000,00 

600   Transport i łączność 1 210 000,00 

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie 25 000,00 

  6630 

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

25 000,00 

   
Inwestycja realizowana wspólnie z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich 
25 000,00 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 15 000,00 

  6620 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

15 000,00 

   
Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem 

Powiatowym 
15 000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 800 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00 

   
Budowa odwodnienia obrębu skrzyżowania ulic Wolności i 

Szkolnej w miejscowości Gąsiorowice 
60 000,00 

   
Dokumentacje projektowe dot. inwestycji drogowych i 

mostowych 
65 000,00 

   
Budowa drogi gminnej ul. Piękna w miejscowości 

Jemielnica 
375 000,00 

   
Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w 

Łaziskach 
150 000,00 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Jemielnica

z dnia .................... 2020 r.
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   Przebudowa ul. Chłopickiego w miejscowości Jemielnica 150 000,00 

 60017  Drogi wewnętrzne 370 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000,00 

   
Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki-boczna w 

miejscowości Piotrówka 
120 000,00 

   

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, 

oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 406, 435, 644 obręb 

Gąsiorowice 

250 000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 

   Nabycie praw własności nieruchomości 30 000,00 

801   Oświata i wychowanie 4 300 000,00 

 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 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 58 000,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 58 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 000,00 

   
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Jemielnica 
58 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 067 000,00 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 055 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 

   
Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody 

wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską 
55 000,00 

  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 1 500 000,00 

   
Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody 

wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską 
1 500 000,00 

 92195  Pozostała działalność 12 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 

   
Zadaszenie i wentylacja domu biesiadnego w Barucie 

(Fundusz Sołecki Barut 11 974,80 zł) 
12 000,00 

Razem 7 997 500,00 
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Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 691 zł

w rozdziale 75621 o kwotę 1 691 zł,

-na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów zmniejsza się planowane dochody z tytułu
udziału gminy w PIT za 2020 r.,

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 259 441 zł

w rozdziale 01095 o kwotę 15 000 zł,

-zwiększa się plan dochodów o kwotę przyznanej dotacji celowej w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy
Sołeckiej, środki przeznaczone zostaną na współfinansowanie zadań realizowanych w sołectwach:
Jemielnica, Gąsiorowice i Piotrówka,

w rozdziale 75095 o kwotę 2 791 zł,

-zwiększa się pozostałe dochody , które wpływają do Urzędu Gminy,

w rozdziale 75412 o kwotę 16 300 zł,

-zwiększa się dochody majątkowe o wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego z OSP Łaziska,

w rozdziale 75801 o kwotę 20 988 zł,

-na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów zwiększa się planowaną subwencję
oświatową,

w rozdziale 92116 o kwotę 35 400 zł,

-zwiększa się plan dochodów o kwotę zwróconych środków w ramach rozliczenia wydatków w Gminnej
Bibliotece za 2019 r.,

w rozdziale 92195 o kwotę 168 962 zł,

-zwiększa się plan dochodów bieżących i majątkowych o kwotę otrzymanej dotacji w ramach rozliczenia
projektu pn. „Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy”.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 355 250 zł

w rozdziale 01010 o kwotę 30 250 zł,

-zmniejsza się plan wydatków na wykup udziałów w SWi K Strzelce Oposlkie,

w rozdziale 60016 o kwotę 200 000 zł,

-zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „ Budowa drogi gminnej ul. Piękna w miejscowości
Jemielnica”,

w rozdziale 75702 o kwotę 30 000 zł,

-zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu,

w rozdziale 92195 o kwotę 95 000 zł,

-zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych na organizację dożynek i Jarmarku Cysterskiego.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 13 000 zł

w rozdziale 75495 o kwotę 8 000 zł,

-zwiększa się plan wydatków na zakupy związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19,

w rozdziale 92109 o kwotę 5 000 zł,

-zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu świetlicy w Gąsiorowicach
(dofinansowanie z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości).

Zmiany w przychodach budżetowych:

-Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 4 400 000 zł,
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-Zmniejsza się planowany kredyt o kwotę 5 000 000 zł,
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