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z dnia  2 marca 2021 r. 
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2021 r. o kwotę 56 851,00 zł 
Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 56 851,00 zł 
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego” 

o kwotę 56 851,00 zł 

dochody bieżące   
- § 2920 o kwotę 56 851,00 zł 

§ 2.  

Zwiększa się dochody budżetowe na 2021 r. o kwotę 963 662,00 zł 
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 318,00 zł 
Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 318,00 zł 
dochody bieżące   
- § 2010 o kwotę 318,00 zł  
Dział 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 10 000,00 zł 
Rozdział 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 10 000,00 zł 
dochody bieżące   
- § 0970 o kwotę 10 000,00 zł  
Dział 855 „Rodzina” o kwotę 825 000,00 zł 
Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” o kwotę 825 000,00 zł 
dochody majątkowe   
- § 6330 o kwotę 825 000,00 zł  
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 128 344,00 zł 
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 90 994,00 zł 
dochody majątkowe   
- § 6257 o kwotę 90 994,00 zł  
Rozdział 92116 „Biblioteki” o kwotę 37 350,00 zł 
dochody bieżące   
- § 2950 o kwotę 37 350,00 zł  

§ 3.  

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2021 r. o kwotę 95 689,00 zł 
Dział 801 „Oświata i wychowanie ” o kwotę 10 000,00 zł 
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 10 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6067 o kwotę 10 000,00 zł 
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 85 689,00 zł 
Rozdział 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 85 689,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4170 o kwotę  18 700,00 zł 
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- § 4300 o kwotę 66 989,00 zł 

§ 4.  

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2021 r. o kwotę 1 002 500,00 zł 
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 302 500,00 zł 
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 302 500,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6030 o kwotę  302 500,00 zł 
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 580 000,00 zł 
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 400 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 400 000,00 zł 
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 180 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 180 000,00 zł 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 110 000,00 zł 
Rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 100 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 100 000,00 zł 
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 10 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4240 o kwotę  10 000,00 zł 
Dział 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 10 000,00 zł 
Rozdział 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 10 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4300 o kwotę  10 000,00 zł 

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

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 32 287 811,00 zł 
 - dochody bieżące 31 371 817,00 zł 
 - dochody majątkowe 915 994,00 zł 

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 40 859 811,00 zł 
 - wydatki bieżące 30 753 311,00 zł 
 - wydatki majątkowe 10 106 500,00 zł 

3. Plan przychodów ogółem wynosi 9 572 679,00 zł 
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906 0,00 zł 
 - wolne środki 1 245 036,00 zł 
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 500 000,00 zł 
 - nadwyżki z lat ubiegłych 2 827 643,00 zł 

4. Plan rozchodów ogółem wynosi 1 000 679,00 zł 
 - spłaty pożyczek i kredytów 612 036,00 zł 
 - udzielone pożyczki 388 643,00 zł 

§ 6. Zmienia się Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji 
w 2020 roku”, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczacy Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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Plan wydatków na finansowanie inwestycji w 2021 r. 
 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść 
Wartość  

w złotych 

010   Rolnictwo i łowiectwo 605 000,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 605 000,00 

  6030 

Wniesienie wkładów do spółek prawa 

handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 

statutowych banków państwowych i innych 

instytucji finansowych 

605 000,00 

   
Objęcie udziałów w SWiK Sp. z o.o. Strzelce 

Opolskie 
605 000,00 

600   Transport i łączność 1 027 500,00 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 130 000,00 

  6620 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

130 000,00 

   
Inwestycje realizowane wspólnie ze Starostwem 

Powiatowym 
130 000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 717 500,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 717 500,00 

   Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych 717 500,00 

 60017  Drogi wewnętrzne 180 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000,00 

   
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w obrębie m. Łaziska 
180 000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 

  6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
50 000,00 

   Nabycie praw własności nieruchomości 50 000,00 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
200 000,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 200 000,00 

  6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

200 000,00 

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

Rady Gminy Jemielnica

z dnia .................... 2021 r.
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Dofinansowanie do zakupu samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jemielnica 
200 000,00 

801   Oświata i wychowanie 7 100 000,00 

 80104  Przedszkola  7 100 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 100 000,00 

   
Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w 

Jemielnicy 
7 100 000,00 

855   Rodzina 1 100 000,00 

 85516  System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 100 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 000,00 

   
Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w 

Jemielnicy 
1 100 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 

  6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
10 000,00 

   
Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych 

(fundusz sołecki Łaziska) 
10 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 000,00 

 92195  Pozostała działalność 14 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 

   
Zadaszenie tarasu przy domu biesiadnym w 

Barucie (Fundusz sołecki Barut) 
14 000,00 

Razem: 10 106 500,00 
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Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 56 851,00 zł

w rozdziale 75801 o kwotę 56 851,00 zł,

-na podstawie pisma Ministra Finansów została zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 56 851,00 zł;

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 963 662,00 zł

w rozdziale 75011 o kwotę 318,00 zł

-zwiększa się planowaną dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;

w rozdziale 85195 o kwotę 10 000,00 zł,

-zwiększa się plan dochodów o kwotę planowanych wpływów do budżetu z tytułu realizacji zadania
zleconego przez Wojewodę, a polegającego na organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2;

w rozdziale 85516 o kwotę 825 000,00 zł

-na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego zwiększono planowane wpływy o kwotę dotacji przyznaną
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”
2021;

w rozdziale 92109 o kwotę 90 994,00 zł,

-zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji za zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja
budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską” (pierwsza transza w wysokości
409 006 zł wpłynęła w 2020 r.);

w rozdziale 92116 o kwotę 37 350,00 zł,

-zwiększa się plan dochodów o kwotę zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Jemielnicy;

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 95 689,00 zł

w rozdziale 80195 o kwotę 10 000,00 zł,

-zmniejsza się wydatki majątkowe a przeznacza na wydatki bieżące w projekcie pn. „Przedszkolak
zdobywa kompetencje”;

w rozdziale 92195 o kwotę 85 689,00 zł,

-zmniejsza się wydatki bieżące, które były planowane na organizację Jarmarku cysterskiego oraz dożynek
gminnych;

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 002 500,00 zł

w rozdziale 01010 o kwotę 302 500,00 zł,

-wykup udziałów w spółce SWIK Strzelce Opolskie został przesunięty z 2020 roku na bieżący rok,
w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 302 500,00 zł;

w rozdziale 60016 o kwotę 400 000,00 zł,

-powyższą kwotę przeznacza się na inwestycje drogowe;

w rozdziale 60017 o kwotę 180 000,00 zł,

-w grudniu ubiegłego roku złożony został wniosek w ramach budowy i przebudowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w obrębie m. Łaziska” wstępnie został zaakceptowany w związku z tym wprowadza się
powyższe zadanie do budżetu.

w rozdziale 80104 o kwotę 100 000,00 zł,

-zwiększa się wydatki majątkowe na budowę przedszkola i żłobka;

w rozdziale 80195 o kwotę 10 000,00 zł,
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-zmiana klasyfikacji budżetowej z majątkowych na bieżące;

w rozdziale 85195 o kwotę 10 000,00 zł,

-zwiększa się wydatki związane z realizacją organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2
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