
Projekt 
 
z dnia  10 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz.559, poz. 583 i poz. 1005) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2022 r. o kwotę 300 000,00 zł 
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 300 000,00 zł 
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 300 000,00 zł 
dochody majątkowe   
- § 6260 o kwotę 300 000,00 zł 

§ 2.  

Zwiększa się dochody budżetowe na 2022 r. o kwotę 552 460,00 zł 
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 10 000,00 zł 
Rozdział 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 10 000,00 zł 
dochody bieżące   
- § 2330 o kwotę 10 000,00 zł 
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 255 000,00 zł 
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 255 000,00 zł 
dochody majątkowe   
- § 6260 o kwotę 255 000,00 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 20 000,00 zł 

Rozdział 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” o kwotę 20 000,00 zł 
dochody bieżące   
- § 0270 o kwotę 20 000,00 zł 
Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 216 760,00 zł 
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego” 

o kwotę 216 760,00 zł 

dochody bieżące   
- § 2920 o kwotę 216 760,00 zł 
Dział 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 9 000,00 zł 
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 9 000,00 zł 
dochody bieżące   
- § 0480 o kwotę 9 000,00 zł 
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 700,00 zł 
Rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 700,00 zł 
dochody bieżące   

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, 

poz. 1981 i  poz. 2270 oraz z 2022 r., poz. 583 i poz. 655 
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- § 0960 o kwotę 700,00 zł 
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 41 000,00 zł 
Rozdział 92116 „Biblioteki” o kwotę 41 000,00 zł 
dochody bieżące   
- § 2950 o kwotę 41 000,00 zł 

§ 2.  

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2022 r. o kwotę 125 000,00 zł 
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 125 000,00 zł 
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 125 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 125 000,00 zł 

§ 3.  

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2022 r. o kwotę 1 377 460,00 zł 
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 33 000,00 zł 
Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” o kwotę 33 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 33 000,00 zł 
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 37 000,00 zł 
Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 37 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6230 o kwotę 37 000,00 zł 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 216 760,00 zł 
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 216 760,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4110 o kwotę 36 760,00 zł 
- § 4790 o kwotę 180 000,00 zł 
Dział 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 80 000,00 zł 
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 80 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4300 o kwotę 80 000,00 zł 
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 700,00 zł 
Rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 700,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4300 o kwotę 700,00 zł 
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1 010 000,00 zł 
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 1 000 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 1 000 000,00 zł 
Rozdział 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 10 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4210 o kwotę 10 000,00 zł 

§ 4.  

Zwiększa się przychody budżetowe na 2022 r. o kwotę 1 000 000,00 zł 
- § 9570 o kwotę 1 000 000,00 zł 

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

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 32 697 986,45 zł 
 - dochody bieżące   29 864 386,45 zł 
 - dochody majątkowe                                                                        2 833 600,00 zł 

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 39 360 986,45 zł 
 - wydatki bieżące 30 264 586,45 zł 
 - wydatki majątkowe 9 096 400,00 zł 

3. Plan przychodów ogółem wynosi 7 900 000,00 zł 
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906 0,00 zł 
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 - wolne środki 5 810 000,00 zł 
 - przychody ze spłat udzielonych pożyczek 190 000,00 zł 
 - nadwyżki z lat ubiegłych 1 900 000,00 zł 

4. Plan rozchodów ogółem wynosi 1 237 000,00 zł 
 - spłaty pożyczek i kredytów 1 037 000,00 zł 
 - udzielone pożyczki 200 000,00 zł 

§ 6. Zmienia się Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Plan wydatków majątkowych w 2022 r.”, 
któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Zmienia się Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Plan wydatków majątkowych w 2022 r.”, 
któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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Tabela Nr 1 

 

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż  

napojów alkoholowych w 2022 r. 

 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść 
Wartość  

w złotych 

756   

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

40 000,00 

 75619  Wpływy z różnych rozliczeń 40 000,00 

  0270 

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym 

40 000,00 

851   Ochrona zdrowia 119 000,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 119 000,00 

  0480 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
119 000,00 

Razem: 159 000,00 

 

 

 

 

Tabela Nr 2 

 

Plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie   

profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w 2022 r. 

 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść 
Wartość  

w złotych 

851   Ochrona zdrowia 210 000,00 

 85153  Zwalczanie narkomanii 4 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 206 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 

Razem: 210 000,00 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Jemielnica

z dnia .................... 2022 r.
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Plan wydatków majątkowych w 2022 r. 

 
 

Dział Rozdział Treść 
Wartość  

w złotych 

010  Rolnictwo i łowiectwo 685 500,00 

 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 300 000,00 

  
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 

Jemielnica 
300 000,00 

 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 385 500,00 

  Objęcie udziałów w SWiK Sp. z o.o. Strzelce Opolskie 302 500,00 

  
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 

Jemielnica 
83 000,00 

600  Transport i łączność 2 225 000,00 

 60004 Lokalny transport zbiorowy 75 000,00 

  Zakup wiat przystankowych z demontażem i montażem 75 000,00 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 80 000,00 

  

Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem 

Powiatowym – Przebudowa chodnika w Jemielnicy ul. św. 

Wojciecha 

80 000,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 1 175 000,00 

  Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych 1 175 000,00 

 60017 Drogi wewnętrzne 825 000,00 

  Dokumentacje i przebudowy dróg wewnętrznych 825 000,00 

 60095 Pozostała działalność 70 000,00 

  

Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 426 w m. 

Jemielnica – montaż stacjonarnego urządzenia rejestrującego 

prędkość 

70 000,00 

700  Gospodarka mieszkaniowa 1 050 000,00 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 

  Nabycie praw własności nieruchomości 50 000,00 

 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym 1 000 000,00 

  Przebudowa lokali mieszkalnych w Łaziskach 1 000 000,00 

750  Administracja publiczna 78 000,00 

 75023 Urzędy gmin 78 000,00 

  Cyfrowa Gmina – realizacja projektu 78 000,00 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Jemielnica

z dnia .................... 2022 r.
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754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 407 000,00 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 

  
Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – 

gaśniczego dla KPPSP w Strzelcach Opolskich 
5 000,00 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 402 000,00 

  
Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – 

gaśniczego dla OSP Jemielnica 
402 000,00 

801  Oświata i wychowanie 250 000,00 

 80104 Przedszkola 250 000,00 

  
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku przedszkola w 

Jemielnicy 
250 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 469 700,00 

 90003 Oczyszczanie miast i wsi 80 000,00 

  Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu 80 000,00 

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 309 700,00 

  
Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Jemielnica 

– realizacja projektu 
309 700,00 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 80 000,00 

  
Dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 

Barucie ul. Polna – Fundusz sołecki Barut 
5 000,00 

  
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Piotrowce – Fundusz 

sołecki Piotrówka – 20 000,00 zł 
75 000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 760 000,00 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 760 000,00 

  
Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody 

wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską 
3 500 000,00 

  
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach (Fundusz 

sołecki Gąsiorowice 10 000 zł) 
260 000,00 

926  Kultura fizyczna 171 200,00 

 92601 Obiekty sportowe 171 200,00 

  
Dokumentacja projektowa budowy pełnowymiarowej Sali 

gimnastycznej 
150 000,00 

  
Zakup wiat stadionowych (2 szt.) na boisko sportowe w 

Jemielnicy 
21 200,00 

Razem: 9 096 400,00 
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Uzasadnienie 

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 300 000,00 zł 

w rozdziale 60016 o kwotę 300 000,00 zł,  

-wobec nieotrzymania dofinansowania do inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka 
w Jemielnicy” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300 000,00 zł; 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 552 460,00 zł 

w rozdziale 01095 o kwotę 10 000,00 zł,  

-zwiększa się dochody z tyt. przyznanej dotacji w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”; 

w rozdziale 60017 o kwotę 255 000,00 zł,  

-zwiększa się plan o kwotę przyznanej dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w obrębie m. Jemielnica"; 

w rozdziale 75619 o kwotę 20 000,00 zł,  

-zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych tzw. małpki – kwota 20 000,00 zł; 

w rozdziale 75801 o kwotę 216 760,00 zł,  

-zwiększa się plan o kwotę przyznanej subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli; 

w rozdziale 85154 o kwotę 9 000,00 zł,  

-zwiększa się plan dochodów z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 
9 000,00 zł; 

w rozdziale 85295 o kwotę 700,00 zł,  

-zwiększa się plan dochodów z tyt. wpłat na organizację wycieczki dla podopiecznych GOPS; 

w rozdziale 92116 o kwotę 41 000,00 zł,  

-zwiększa się plan dochodów o kwotę zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 roku przez Gminną 
Bibliotekę; 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 125 000,00 zł 

w rozdziale 60017 o kwotę 125 000,00 zł,  

-zmniejsza się wydatki majątkowe dot. dróg wewnętrznych; 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 377 460,00 zł 

w rozdziale 01044 o kwotę 33 000,00 zł,  

-przeznacza się kwotę 33 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Jemielnica; 

w rozdziale 80101 o kwotę 216 760,00 zł,  

-przeznacza się kwotę 216 760,00 zł na podwyżki dla nauczycieli; 

w rozdziale 75412 o kwotę 37 000,00 zł,  

-przeznacza się kwotę 37 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 
OSP Jemielnica; 

w rozdziale 85154 o kwotę 80 000,00 zł,  

-zwiększa się plan wydatków na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych o kwotę zwiększonych dochodów oraz niewykorzystanych w 2021 r.; 

w rozdziale 85295 o kwotę 700,00 zł,  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1288D5BC-DAB6-44A5-891D-2D0B63C1D2DF. Projekt Strona 1



-zwiększa się plan wydatków na organizację wycieczki dla podopiecznych GOPS; 

w rozdziale 92109 o kwotę 1 000 000,00 zł,  

-zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000 zł na zadanie pn. Przebudowa i adaptacja budynku 
zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską; 

w rozdziale 92195 o kwotę 10 000,00 zł,  

-zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie do zakupów z dofinansowania 
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla sołectwa Centawa i Łaziska (urządzania na plac zabaw oraz siłownia 
zewnętrzna); 
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