Projekt
z dnia 2 grudnia 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 i poz. 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetowe na 2021 r.
Dział 758 „Różne rozliczenia”
Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego”
dochody bieżące
- § 2750
Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”
dochody bieżące
- § 2180
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”
dochody bieżące
- § 2460
- § 0970

o kwotę
o kwotę
o kwotę

277 912,00 zł
69 764,00 zł
69 764,00 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę

69 764,00 zł
195 000,00 zł
195 000,00 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę

195 000,00 zł
13 148,00 zł
13 148,00 zł

o kwotę
o kwotę

9 254,00 zł
3 894,00 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę

77 088,00 zł
77 088,00 zł
77 088,00 zł

o kwotę

77 088,00 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę

355 000,00 zł
135 000,00 zł
135 000,00 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

65 000,00 zł
13 000,00 zł
2 000,00 zł
40 000,00 zł
15 000,00 zł
220 000,00 zł
195 000,00 zł

o kwotę

195 000,00 zł

§ 2.
Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2021 r.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
wydatki bieżące
- § 4270
§ 3.
Zwiększa się wydatki budżetowe na 2021 r.
Dział 750 „Administracja publiczna”
Rozdział 75023 „Urzędy gmin”
wydatki bieżące
- § 4010
- § 4110
- § 4120
- § 4210
- § 4300
Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”
wydatki bieżące
- § 4240
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Rozdział 80104 „Przedszkola”
wydatki bieżące
- § 4330

o kwotę

25 000,00 zł

o kwotę

25 000,00 zł

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
1.
2.
3.

4.

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
Plan wydatków budżetu ogółem wynosi
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Plan przychodów ogółem wynosi
- przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906
- wolne środki
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- nadwyżki z lat ubiegłych
Plan rozchodów ogółem wynosi
- spłaty pożyczek i kredytów
- udzielone pożyczki

33 819 829,50 zł
32 786 256,48 zł
1 033 573,02 zł
42 419 829,50 zł
32 118 498,50 zł
10 301 331,00 zł
9 402 036,00 zł
639 749,84 zł
1 245 036,00 zł
5 500 000,00 zł
2 017 250,16 zł
802 036,00 zł
612 036,00 zł
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 277 912,00 zł
w rozdziale 75801 o kwotę 69 764,00 zł,
-przyznano Gminie ze środków rezerwy ogólnej na 2021 r. kwotę 69 764,00 zł;
w rozdziale 80101 o kwotę 195 000,00 zł,
-przyznano środki w wysokości 195 000 zł na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” jest to
inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
w rozdziale 90026 o kwotę 13 148,00 zł,
-dotacja z WFOŚiGW oraz wpłaty mieszkańców za usuniecie azbestu kwota 13 148,00 zł;
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 77 088,00 zł
w rozdziale 92109 o kwotę 77 088,00 zł,
-zmniejsza się wydatki bieżące w świetlicach;
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 355 000,00 zł
w rozdziale 75023 o kwotę 135 000,00 zł,
-zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne;
zwiększenie dotyczy nieplanowanych wypłat związanych z nadpłaceniem dodatku stażowego, nagród
jubileuszowych dla pracowników, którzy złożyli stosowne dokumenty oraz wyrównania wynagrodzenia wójta
od miesiąca sierpnia wg nowo uchwalonego wynagrodzenia – łączna kwota 80 000 zł;
-zwiększa się wydatki bieżące min. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów oraz opału –
kwota 55 000 zł
w rozdziale 80101 o kwotę 195 000,00 zł,
-zwiększa się wydatki w PSP Jemielnica o kwotę 135 000,00 zł oraz w PSP Piotrówka 60 000 zł na realizację
projektu „Laboratoria Przyszłości” (zakup pomocy dydaktycznych min. drukarki 3D, sprzęt do nagrań, stacje
lutownicze, sprzęt gospodarstwa domowego)
w rozdziale 80104 o kwotę 25 000,00 zł,
-zwiększenie wydatków dotyczących opłat za dzieci z Gminy Jemielnica a uczęszczających do przedszkoli
w sąsiednich gminach;
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