
UCHWAŁA NR XXIII/155/21 
RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia 8 lutego 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 2019 r., poz. 869 – z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2021 r. o kwotę 15 000,00 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 15 000,00 zł 

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

o kwotę 15 000,00 zł 

dochody bieżące   
- § 0430 o kwotę 15 000,00 zł 

§ 2.  

Zwiększa się dochody budżetowe na 2021 r. o kwotę 15 000,00 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 15 000,00 zł 

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

o kwotę 15 000,00 zł 

dochody bieżące   
- § 0310 o kwotę 611,00 zł  
- § 2680 o kwotę 14 389,00 zł  

§ 3.  

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2021 r. o kwotę 360 000,00 zł 
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 360 000,00 zł 
Rozdział 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 360 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4270 o kwotę  360 000,00 zł 

§ 4.  

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2021 r. o kwotę 360 000,00 zł 
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 350 000,00 zł 
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 350 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4270 o kwotę  350 000,00 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 
 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1622, 

poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320 
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§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: 

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 31 381 000,00 zł 
 - dochody bieżące   31 381 000,00 zł 
 - dochody majątkowe                                                                        0,00 zł 

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 39 953 000,00 zł 
 - wydatki bieżące 30 819 000,00 zł 
 - wydatki majątkowe 9 134 000,00 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczacy Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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