
UCHWAŁA NR IX/45/15
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 – z późn. zm.1) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 – z późn. zm.2) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zwiększa się dochody budżetowe na 2015 r. o kwotę 738.352 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 616.644 zł
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 616.644 zł
dochody bieżące
- 0970 o kwotę 1.000 zł
dochody majątkowe, w tym dotacja
- 6207 o kwotę 615.644 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.000 zł
Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 10.000 zł
dochody bieżące
- 0970 o kwotę 10.000 zł
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, odo osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem”

o kwotę 86.000 zł

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

o kwotę 78.000 zł

dochody bieżące
- 0310 o kwotę 78.000 zł
Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

o kwotę 8.000 zł

dochody bieżące
- 0490 o kwotę 8.000 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 10.000 zł
Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 10.000 zł
dochody bieżące
- 0690 o kwotę 10.000 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 15.708 zł
Rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 15.708 zł
dochody bieżące, w tym dotacja
- 2007 o kwotę 15.708 zł
§ 2.
Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2015 r. o kwotę 191.000 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 191.000 zł
Rozdział 01008 „Melioracje wodne” o kwotę 12.000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4300 o kwotę 12.000 zł
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 179.000 zł
wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 
379 i poz. 1072

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 
379, poz. 911 i poz. 1146

Id: 6967DDF5-5232-4019-BDA3-ED4E24EA8A98. Podpisany Strona 1



- § 6050 o kwotę 98.400 zł
- § 6057 o kwotę 3.418 zł
- § 6059 o kwotę 77.182 zł

§ 3. 

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2015 r. o kwotę 329.352 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 18.000 zł
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 8.000 zł
wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- § 6050 o kwotę 8.000 zł
Rozdział 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 10.000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4210 o kwotę 10.000 zł
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 120.000 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 120.000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4270 o kwotę 120.000 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 31.380 zł
Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 31.380 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4300 o kwotę 31.380 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 70.000 zł
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 70.000 zł
wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- § 6050 o kwotę 70.000 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 57.972 zł
Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 21.000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4430 o kwotę 21.000 zł
Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 35.772 zł
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- § 4010 o kwotę 31.000 zł
- § 4110 o kwotę 4.000 zł
- § 4120 o kwotę 772 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 1.200 zł
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- § 4430 o kwotę 1.200 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 32.000 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 30.000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4270 o kwotę 30.000 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 2.000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4210 o kwotę 2.000 zł

§ 4. 

Zwiększa się rozchody budżetowe na 2015 r. o kwotę 600.000 zł
- § 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej

o kwotę 600.000 zł

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku”, 
któremu nadaje się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji 
w 2015 roku”, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 21.501.766,68 zł
- dochody bieżące 18.305.922,68 zł
- dochody majątkowe 3.195.844,00 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 19.360.470,35 zł
- wydatki bieżące 17.804.416,35 zł
- wydatki majątkowe 1.556.054,00 zł

3. Plan przychodów ogółem wynosi 975.000,00 zł
- wolne środki 325.000,00 zł
- pożyczki i kredyty 600.000,00 zł
- spłata pożyczek 50.000,00 zł

4. Plan rozchodów ogółem wynosi 3.116.296,33 zł
- spłaty pożyczek i kredytów 3.116.296,33 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Drzyzga
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/45/15

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.

Lp. § Treść Kwota w zł.

Przychody ogółem: 975 000,00

1 903
Przychody z zaciągniętych pożyczek na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

600 000,00

2 950 Wolne środki 325 000,00

3 951 Spłaty udzielonych pożyczek 50 000,00

Rozchody ogółem: 3 116 296,33

1 963
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej

2 438 650,33

2 992 Spłaty kredytów i pożyczek 677 646,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/45/15

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2015 roku.

Lp. Dział – Rozdział Nazwa zadania Kwota w zł.

1.

010-01010 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vc: ulice Św. 
Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica – 
Gąsiorowice

1 252 500

2.
010-01010 Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Pięknej w Jemielnicy
8 000

3. 010-01095 Zakup kosiarki dla sołectwa Centawa – Fundusz sołecki 3 999

4. 600-60014 Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym zgodnie z porozumieniem

50 000

5. 600-60095 Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zakupem i montażem 
pomieszczenia gospodarczego

15 000

6.
700-70005 Nabycie praw własności nieruchomości (w tym. 10.000 

Fundusz sołecki Piotrówka)
60 000

7.
700-70005 Wykonanie mikro instalacji prosumenckiej na budynkach 

szkolnych w Jemielnicy – dokumentacja techniczna
8 000

8.
800-80104 Wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu 

w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy
30 000

9.
700-70005 Zabezpieczenie przeciwpożarowe Publicznego Przedszkola 

w Jemielnicy oddział zamiejscowy w Gąsiorowicach
70 000

10.
900-90002 Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych – współfinansowanie z gminą 
Strzelce Opolskie

19 909

11. 921-92109 Przebudowa wiaty gospodarczej w Barucie – Fundusz 
sołecki Barut

13 150

Razem : 1 530 558
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