Projekt
z dnia 8 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetowe na 2018 r.
Dział 600 „Transport i łączność”
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”
dochody majątkowe – dotacja
- § 6330

o kwotę
o kwotę
o kwotę

126 309 zł
126 309 zł
126 309 zł

o kwotę

126 309 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę

126 309 zł
41 309 zł
41 309 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę

41 309 zł
25 000 zł
25 000 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę

25 000 zł
60 000 zł
60 000 zł

o kwotę

60 000 zł

§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetowe na 2018 r.
Dział 600 „Transport i łączność”
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”
wydatki bieżące
- § 4270
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Rozdział 90095 „Pozostała działalność”
wydatki bieżące
- § 4300
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”
wydatki bieżące
- § 4300
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi
- dochody bieżące
- dochody majątkowe - dochody majątkowe
Plan wydatków budżetu ogółem wynosi
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Plan przychodów ogółem wynosi
- pożyczki i kredyty
- wolne środki
Plan rozchodów ogółem wynosi
- spłaty pożyczek i kredytów

25 816 432,45 zł
24 634 695,45 zł
1 181 737,00 zł
27 435 244,45 zł
23 342 822,45 zł
4 092 422,00 zł
3 380 000,00 zł
1 380 000,00 zł
2 000 000,00 zł
1 761 188,00 zł
1 761 188,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Drzyzga
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Uzasadnienie
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 126 309 zł
w rozdziale 60016 o kwotę 126 309 zł, -na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Opolskiego
przyznana została dotacja w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowa
w m. Jemielnica wraz z odwodnieniem” w wysokości 126 309 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 126 309 zł
w rozdziale 60016 o kwotę 41 309 zł,
-zwiększa się wydatki bieżące na remonty dróg gminnych,
w rozdziale 90095 o kwotę 25 000 zł,
-zwiększa się wydatki bieżące na opracowanie Programu Ochrony Środowiska,
w rozdziale 92195 o kwotę 60 000 zł,
-zwiększa się wydatki bieżące na opracowanie wniosku o uznanie za Pomnik Historii RP do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespołu klasztornego i dawnej wsi cysterskiej w Jemielnicy – kwota
30 000 zł,
-w związku ze złożeniem wniosku na zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody
wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską” zlecono opracowanie dokumentacji i inwentaryzacji budynku
przy ul. Wiejskiej – koszt 30 000 zł.,
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