
Projekt 
 
z dnia  13 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 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 2021 r., 
poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 305, poz. 535 i poz. 1535) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Zwiększa się dochody budżetowe na 2021 r. o kwotę 16 800,00 zł 
Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 16 800,00 zł 
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego” 

o kwotę 16 800,00 zł 

dochody bieżące   
- § 2920 o kwotę 16 800,00 zł 

§ 2.  

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2021 r. o kwotę 5 112,00 zł 
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 5 112,00 zł 
Rozdział 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 5 112,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4270 o kwotę 4 612,00 zł 
- § 4300 o kwotę 500,00 zł 

§ 3.  

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2021 r. o kwotę 21 912,00 zł 
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 3 500,00 zł 
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 3 500,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4210 o kwotę 3 500,00 zł 
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1 612,00 zł 
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 1 612,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4210 o kwotę 1 612,00 zł 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 16 800,00 zł 
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 16 800,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4010 o kwotę 14 053,00 zł 
- § 4110 o kwotę 2 403,00 zł 
- § 4120 o kwotę 344,00 zł 

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

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 33 349 815,75 zł 
 - dochody bieżące   32 316 242,73 zł 
 - dochody majątkowe                                                                        1 033 573,02 zł 

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 41 949 815,75 zł 
 - wydatki bieżące 31 648 484,75 zł 
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 - wydatki majątkowe 10 250 831,00 zł 
3. Plan przychodów ogółem wynosi 9 402 036,00 zł 
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906 639 749,84 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 2 017 250,16 zł 

4. Plan rozchodów ogółem wynosi 802 036,00 zł 
 - spłaty pożyczek i kredytów 612 036,00 zł 
 - udzielone pożyczki 190 000,00 zł 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 16 800,00 zł

w rozdziale 75801 o kwotę 16 800,00 zł,

-przyznano Gminie ze środków rezerwy części oświatowej subwencję na sfinansowanie zajęć
wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wysokości 16 800,00 zł;

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5 112,00 zł

w rozdziale 92195 o kwotę 5 112,00 zł,

- na wniosek sołectw dokonano zmian w funduszu sołeckim Centawy i Łazisk;

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 21 912,00 zł

w rozdziale 80101 o kwotę 16 800,00 zł,

-zwiększa się wydatki w PSP Jemielnica o kwotę 12 600,00 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie zajęć
wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

-zwiększa się wydatki w PSP Piotrówka o kwotę 4 200,00 zł, którą przeznacza się na się sfinansowanie
zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ;w rozdziale 60017 i 90004 o kwotę 5 112,00 zł,

-zwiększenie wydatków dotyczy zmiany w realizacji zadań funduszu sołeckiego Centawa i Łaziska;
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