
UCHWAŁA NR XVI/99/16
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1515 – 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2016 r. o kwotę 231.584,00 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 231.584,00 zł
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego”

o kwotę 231.584,00 zł

dochody bieżące
- § 2920 o kwotę 231.584,00 zł

§ 2. 

Zwiększa się dochody budżetowe na 2016 r. o kwotę 13.364,60 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 12.510,00 zł

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

o kwotę 12.510,00 zł

dochody bieżące
- § 0010 o kwotę 12.510,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 854,60 zł
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 742,60 zł
dochody bieżące
- § 0970 o kwotę 742,60 zł
Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ” o kwotę 742,60 zł
dochody bieżące
- § 0970 o kwotę 112,00 zł
§ 3.
Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2016 r. o kwotę 298.174,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 292.874,00 zł
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 163.800,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych
- § 3020 o kwotę 10.000,00 zł
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- § 4010 o kwotę 60.000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4210 o kwotę 20.000,00 zł
- § 4270 o kwotę 73.800,00 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 10.000,00 zł
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- § 4010 o kwotę 5.000,00 zł
- § 4110 o kwotę 5.000,00 zł
Rozdział 80110 „Gimnazja” o kwotę 119.074,00 zł
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- § 4010 o kwotę 100.000,00 zł

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i 1890
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r., 

poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, 
poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150
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- § 4110 o kwotę 19.074,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 5.300,00 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 5.300,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4300 o kwotę 5.300,00 zł

§ 4. 

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2016 r. o kwotę 79.954,60 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 74.654,60 zł
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 74.542,60 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4210 o kwotę 742,60 zł
wydatki majątkowe
- § 6050 o kwotę 73.800,00 zł
Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ” o kwotę 112,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4210 o kwotę 112,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 5.300,00 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 5.300,00 zł
wydatki majątkowe
- § 6050 o kwotę 5.300,00 zł

§ 5. Zmienia się Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 
2016 roku”, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 21 468 565,60 zł
- dochody bieżące 20 984 465,60 zł
- dochody majątkowe 484 100,00 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 21 982 819,60 zł
- wydatki bieżące 20 087 694,60 zł
- wydatki majątkowe 1 895 125,00 zł

3. Plan przychodów ogółem wynosi 1 300 000,00 zł
- wolne środki 100 000,00 zł
- pożyczki i kredyty 1 200 000,00 zł

4. Plan rozchodów ogółem wynosi 785 746,00 zł
- spłaty pożyczek i kredytów 785 746,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

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

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Antoni Drzyzga
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/99/16

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 30 marca 2016 r.

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2016 r.
w złotych

Dział Rozdział Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00

01095 Pozostała działalność 8 000,00
Zakup kosiarki traktorowej - Fundusz Sołecki 
Wierchlesie 8 000,00

600 Transport i łączność 305 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 115 000,00
Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym 115 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00

Dokumentacje projektowe 40 000,00

60017 Drogi wewnętrzne 150 000,00

Przebudowa drogi transportu rolnego w Jemielnicy 150 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00

Aktualizacja dokumentacji: Modernizacja lokalu
i przebudowa poddasza na lokale mieszkalne 50 000,00

Nabycie praw własności nieruchomości 50 000,00

750 Administracja publiczna 12 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 000,00

Sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy 12 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 29 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 9 000,00
Zakup rozpieracza kolumnowego WEBER dla OSP 
Łaziska 9 000,00

75495 Pozostała działalność 20 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej punktu 
czerpania wody na cele przeciwpożarowe w Jemielnicy 20 000,00

801 Oświata i wychowanie 153 800,00

80101 Szkoły podstawowe 73 800,00

Wyłożenie kostką brukową nawierzchni przy budynku 
Nr 1 PSP Piotrówka 73 800,00

80104 Przedszkola 80 000,00

Modernizacja Publicznego Przedszkola w Jemielnicy 80 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 287 325,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 229 325,00
Przebudowa budynku gospodarczego - Fundusz Sołecki 
Barut 14 025,00

Stół do tenisa stołowego - Fundusz Sołecki Gąsiorowice 5 300,00
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Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu
i termodernizacja budynku świetlicy w Piotrówce 1 210 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00

92195 Pozostała działalność 28 000,00
Modernizacja spichlerza w Jemielnicy - dokumentacja 
projektowa 20 000,00

Zakup sprzętu siłowego Orbitek - Fundusz Sołecki 
Piotrówka 8 000,00

Razem 1 895 125,00
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