
Projekt 
 
z dnia  6 lipca 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.  

Zwiększa się dochody budżetowe na 2021 r. o kwotę 82 570,00 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 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 40 000,00 zł 
Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 40 000,00 zł 
dochody bieżące   
- § 2057 o kwotę 40 000,00 zł 
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 32 570,00 zł 
Rozdział 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 32 570,00 zł 
dochody bieżące   
- § 2057 o kwotę 32 570,00 zł 

§ 2.  

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2021 r. o kwotę 330 100,00 zł 
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 30 000,00 zł 
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 30 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4270 o kwotę 30 000,00 zł 
Dział 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 90 000,00 zł 
Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego 
zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” 

o kwotę 90 000,00 zł 

wydatki bieżące   
- § 8110 o kwotę 90 000,00 zł 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 10 100,00 zł 
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 10 100,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4247 o kwotę 10 100,00 zł 
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 200 000,00 zł 
Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 200 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4210 o kwotę 200 000,00 zł 

§ 3.  

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2021 r. o kwotę 412 670,00 zł 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 10 100,00 zł 
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Rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 10 100,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6067 o kwotę 10 100,00 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 
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 326 000,00 zł 
Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 326 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4017 o kwotę 17 553,00 zł 
- § 4019 o kwotę 4 457,00 zł 
- § 4117 o kwotę 3 002,00 zł 
- § 4119 o kwotę 762,00 zł 
- § 4127 o kwotę 330,00 zł 
- § 4129 o kwotę 109,00 zł 
- § 4217 o kwotę 24 566,00 zł 
- § 4219 o kwotę 5 538,00 zł 
- § 4307 o kwotę 12 915,00 zł 
- § 4309 o kwotę 1 320,00 zł 
- § 4417 o kwotę 5 448,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6237 o kwotę 250 000,00 zł 
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 46 570,00 zł 
Rozdział 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 46 570,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4217 o kwotę  2 340,00 zł 
- § 4307 o kwotę 30 230,00 zł 
- § 4309 o kwotę 14 000,00 zł 
Dział 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 20 000,00 zł 
Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 20 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4270 o kwotę 20 000,00 zł 

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

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 32 808 889,18 zł 
 - dochody bieżące  31 836 123,18 zł 
 - dochody majątkowe 972 766,00 zł 

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 43 078 210,18 zł 
 - wydatki bieżące 31 416 510,18 zł 
 - wydatki majątkowe 11 661 700,00 zł 

3. Plan przychodów ogółem wynosi 11 270 000,00 zł 
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906 639 749,84 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 3 885 214,16 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 

§ 5. Zmienia się Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji 
w 2021 roku”, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 
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§ 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 14 czerwca 2021 r. 

Plan wydatków na finansowanie inwestycji w 2021 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść  
Wartość w zł 

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 1 402 500,00 
 60014  Drogi publiczne powiatowe 180 000,00 

  6620 

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

180 000,00 

   Inwestycje realizowane wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym 180 000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 1 042 500,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 717 500,00 

   Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych 717 500,00 

   Przebudowa obiektu inżynierskiego zlokalizowanego 
w ciągu drogi gminnej w miejscowości Łaziska 325 000,00 

 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 

   Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla OSP Jemielnica 200 000,00 

801   Oświata i wychowanie 7 155 895,00 
 80104  Przedszkola  7 100 000,00 
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  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 100 000,00 
   Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy 7 100 000,00 
 80195  Pozostała działalność 55 895,00 

  6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 55 895,00 

   Wyposażenie palcu zabaw w ramach projektu 
„Przedszkolak na start” 55 895,00 

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 264 305,00 

 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 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 250 000,00 

  6237 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych 

250 000,00 

   Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie 
Jemielnica 250 000,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 305,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 305,00 

   Dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 
Piotrówce 4 305,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 305,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 305,00 

   Dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 
Piotrówce 4 305,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 884 000,00 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 850 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000,00 

   Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody 
wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską 850 000,00 

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 

  6570 

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 
zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych  

20 000,00 
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   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 

 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: 11 661 700,00 
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Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 82 570,00 zł

w rozdziale 85195 o kwotę 10 000,00 zł,

-decyzją Wojewody nakazano Gminie podjąć działania promocyjne, w tym organizacyjne
i techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się
szczepieniu przeciw COVID-19 – na powyższy cel Gmina otrzyma 10 000 zł;

w rozdziale 90005 o kwotę 40 000,00 zł,

-zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania zaliczki na realizację projektu pn. „Wdrażanie systemu
zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego” LIFE 2019;

w rozdziale 92195 o kwotę 32 570,00 zł,

-zwiększa się dochody z tytułu przyznanych środków na realizację projektu pt. „Wehikuł czasu i smaku
Gminy Jemielnica – promocja zrównoważonego rozwoju wsi”;

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 330 100,00 zł

w rozdziale 70005 o kwotę 30 000,00 zł,

-zmniejsza się planowane wydatki remontowe w budynkach komunalnych z przeznaczeniem na wydatki
bieżące w pozostałych rozdziałach;

w rozdziale 75702 o kwotę 90 000,00 zł,

-zmniejsza się wydatki związane z obsługa długu;

w rozdziale 80195 o kwotę 10 100,00 zł,

-zmniejsza się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki majątkowe;

w rozdziale 90005 o kwotę 200 000,00 zł,

-zmniejsza się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki majątkowe;

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 412 670,00 zł

w rozdziale 80195 o kwotę 10 100,00 zł,

-powyższą kwotę przeznacza się na zakup podłogi interaktywnej w ramach projektu „Przedszkolak na start”;

w rozdziale 85195 o kwotę 10 000,00 zł,

-powyższą kwotę przeznacza się na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19;

w rozdziale 90005 o kwotę 326 000,00 zł,

-zwiększenie wydatków dotyczy realizacji projektu pn. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza
w samorządach Województwa Opolskiego” LIFE 2019 – kwota 40 000,00 zł;

-zwiększenie wydatków dotyczy planowanej realizacji projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne
w gminie Jemielnica” – kwota 286 000,00 zł;

w rozdziale 92195 o kwotę 46 570,00 zł,

-zwiększenie wydatków dotyczy planowanej realizacji projektu pt. „Wehikuł czasu i smaku Gminy
Jemielnica – promocja zrównoważonego rozwoju wsi” – koszty kwalifikowalne wynoszą 44 963,95 zł
(dofinasowanie 32 570,79 zł, wkład własny 12 393,16 zł);

w rozdziale 92601 o kwotę 20 000,00 zł,

-zwiększenie wydatków dotyczy wymiany ogrodzenia płyty boiska w Piotrówce
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