
UCHWAŁA NR VIII/42/15
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia 22 maja 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 86.000 zł.
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 86.000 zł.
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 86.000 zł.
dochody majątkowe, w tym dotacja o kwotę 86.000 zł.
- 6620 o kwotę 86.000 zł.
§ 2.
Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2015 r. o kwotę 8.000 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 8.000 zł.
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 8.000 zł.
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4300 o kwotę 8.000 zł.

§ 3. 

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2015 r. o kwotę 94.000 zł.
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 86.000 zł.
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 86.000 zł.
wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- § 6050 o kwotę 86.000 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 8.000 zł.
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 8.000 zł.
wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- § 6050 o kwotę 8.000 zł.

§ 4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji 
w 2015 roku”, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 20.753.144,68 zł
- dochody bieżące 18.172.944,68 zł
- dochody majątkowe 2.580.200,00 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 19.211.848,35 zł
- wydatki bieżące 17.554.794,35 zł
- wydatki majątkowe 1.657.054,00 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 2.516.296,33 zł
- spłaty pożyczek i kredytów 2.516.296,33 zł
- udzielone pożyczki i kredyty 0,00 zł

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
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 7. 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 do Uchwały Nr VIII/42/15

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 22 maja 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

1 431 500

2. 010-01095 Zakup kosiarki dla sołectwa Centawa – Fundusz sołecki 3 999

3. 600-60014 Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym zgodnie z porozumieniem

50 000

4. 600-60095 Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zakupem i montażem 
pomieszczenia gospodarczego

15 000

5.
700-70005 Nabycie praw własności nieruchomości (w tym. 10.000 

Fundusz sołecki Piotrówka)
60 000

6.
700-70005 Wykonanie mikro instalacji prosumenckiej na budynkach 

szkolnych w Jemielnicy
8 000

7.
800-800104 Wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu 

w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy
30 000

8.
900-90002 Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych – współfinansowanie z gminą 
Strzelce Opolskie

19 909

9. 921-92109 Przebudowa wiaty gospodarczej w Barucie – Fundusz sołecki 
Barut

13 150

Razem : 1 631 558
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