
Projekt 
 
z dnia  23 września 2022 r. 
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy 
 
 

 
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, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 - z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2022 r. o kwotę 132 150,00 zł 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 107 150,00 zł 
Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 25 000,00 zł 
dochody bieżące   
- § 0670 o kwotę 25 000,00 zł 
Rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 25 000,00 zł 
dochody bieżące   
- § 0670 o kwotę 25 000,00 zł 
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 57 150,00 zł 
dochody bieżące   
- § 2020 o kwotę 25 000,00 zł 
- § 0970 o kwotę 32 150,00 zł 
Dział 855 „Rodzina” o kwotę 25 000,00 zł 
Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” o kwotę 25 000,00 zł 
dochody bieżące   
- § 0830 o kwotę 25 000,00 zł 

§ 2.  

Zwiększa się dochody budżetowe na 2022 r. o kwotę 5 276 654,87 zł 
Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 179 762,87 zł 
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego” 

o kwotę 125 418,00 zł 

dochody bieżące   
- § 2920 o kwotę 125 418,00 zł 
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 54 344,87 zł 
dochody bieżące   
- § 2030 o kwotę 48 288,41 zł 
dochody majątkowe   
- § 6330 o kwotę 6 056,46 zł 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 140 000,00 zł 
Rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 20 000,00 zł 
dochody bieżące   
- § 0660 o kwotę 15 000,00 zł 
- § 0960 o kwotę 5 000,00 zł 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, 

poz. 1768 i poz. 1964 
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Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 120 000,00 zł 
dochody bieżące   
- § 0670 o kwotę 120 000,00 zł 
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4 780 820,00 zł 
Rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 1 100,00 zł 
dochody bieżące   
- § 0960 o kwotę 1 100,00 zł 
- § 2180 o kwotę 4 779 720,00 zł 
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1 072,00 zł 
Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym” 

o kwotę 1 072,00 zł 

dochody bieżące   
- § 2030 o kwotę 1 072,00 zł 
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 175 000,00 zł 
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 160 000,00 zł 
dochody bieżące   
- § 0490 o kwotę 160 000,00 zł 
Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 15 000,00 zł 
dochody bieżące   
- § 2051 o kwotę 15 000,00 zł 

§ 3.  

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2022 r. o kwotę 2 908 799,37 zł 
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 250 000,00 zł 
Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” o kwotę 250 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 250 000,00 zł 
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 870 000,00 zł 
Rozdział 60016 „Drogi gminne” o kwotę 800 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 800 000,00 zł 
Rozdział 60095 „Pozostała działalność” o kwotę 70 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 70 000,00 zł 
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 1 000 000,00 zł 
Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem 
gminnym” 

o kwotę 1 000 000,00 zł 

wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 1 000 000,00 zł 
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 402 000,00 zł 
Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 402 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6230 o kwotę 402 000,00 zł 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 257 150,00 zł 
Rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 200 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 200 000,00 zł 
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 57 150,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4300 o kwotę 57 150,00 zł 
Dział 855 „Rodzina” o kwotę 25 000,00 zł 
Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” o kwotę 25 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4220 o kwotę 25 000,00 zł 
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2 049,37 zł 
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 1 477,37 zł 
wydatki bieżące   
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- § 4210 o kwotę 495,78 zł 
- § 4270 o kwotę 481,59 zł 
- § 4300 o kwotę 500,00 zł 
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 572,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 572,00 zł 
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2 600,00 zł 
Rozdział 92195„Pozostała działalność” o kwotę 2 600,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4090 o kwotę 250,00 zł 
- § 4300 o kwotę 2 350,00 zł 
Dział 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 100 000,00 zł 
Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 100 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 100 000,00 zł 

§ 4.  

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2022 r. o kwotę 6 113 304,24 zł 
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 820 000,00 zł 
Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 20 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4300 o kwotę 20 000,00 zł 
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 300 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4270 o kwotę 300 000,00 zł 
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 500 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 500 000,00 zł 
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 130 000,00 zł 
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 100 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4270 o kwotę 100 000,00 zł 
Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 30 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4270 o kwotę 30 000,00 zł 
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 61 000,00 zł 
Rozdział 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 61 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4210 o kwotę 31 000,00 zł 
- § 4260 o kwotę 20 000,00 zł 
- § 4300 o kwotę 10 000,00 zł 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 125 000,00 zł 
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 10 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4210 o kwotę 10 000,00 zł 
Rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 20 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4210 o kwotę 5 000,00 zł 
- § 4330 o kwotę 15 000,00 zł 
Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 25 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 2900 o kwotę 20 000,00 zł 
- § 4300 o kwotę 5 000,00 zł 
Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 70 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4220 o kwotę 70 000,00 zł 
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4 780 820,00 zł 
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Rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 4 780 820,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 3110 o kwotę 4 686 000,00 
- § 4010 o kwotę 42 000,00 zł 
- § 4110 o kwotę 11 500,00 zł 
- § 4120 o kwotę 1 500,00 zł 
- § 4170 o kwotę 15 000,00 zł 
- § 4210 o kwotę 11 100,00 zł 
- § 4300 o kwotę 13 720,00 zł 
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1 072,00 zł 
Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym” 

o kwotę 1 072,00 zł 

wydatki bieżące   
- § 3240 o kwotę 1 072,00 zł 
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 160 000,00 zł 
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 160 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4300 o kwotę 160 000,00 zł 
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 35 412,24 zł 
Rozdział 92109„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 33 077,28 zł 
wydatki bieżące   
- § 4210 o kwotę 23 077,28 zł 
- § 4270 o kwotę 10 000,00 zł 
Rozdział 92195„Pozostała działalność” o kwotę 2 334,96 zł 
wydatki bieżące   
- § 4210 o kwotę 2 334,96 zł 

§ 5.  

Zmniejsza się przychody budżetowe na 2022 r. o kwotę 1 940 000,00 zł 
- § 9500 o kwotę 915 000,00 zł 
- § 9570 o kwotę 1 025 000,00 zł 

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

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 36 011 386,39 zł 
 - dochody bieżące 35 296 729,93 zł 
 - dochody majątkowe 714 656,46 zł 

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 39 859 386,39 zł 
 - wydatki bieżące 36 074 558,39 zł 
 - wydatki majątkowe 3 784 828,00 zł 

3. Plan przychodów ogółem wynosi 5 085 000,00 zł 
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906 0,00 zł 
 - wolne środki 4 895 000,00 zł 
 - przychody ze spłat udzielonych pożyczek 190 000,00 zł 
 - nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 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 

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 
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§ 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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Plan wydatków majątkowych w 2022 r. 

 
 

Dział Rozdział Treść Wartość w zł 

010  Rolnictwo i łowiectwo 435 500,00 

 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 50 000,00 

  
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 

Jemielnica 
50 000,00 

 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 1 855 000,00 

 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 375 000,00 

  Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych 375 000,00 

 60017 Drogi wewnętrzne 1 325 000,00 

  Dokumentacje i przebudowy dróg wewnętrznych 1 325 000,00 

700  Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 

  Nabycie praw własności nieruchomości 50 000,00 

750  Administracja publiczna 78 000,00 

 75023 Urzędy gmin 78 000,00 

  Cyfrowa Gmina – realizacja projektu 78 000,00 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 

  
Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – 

gaśniczego dla KPPSP w Strzelcach Opolskich 
5 000,00 

801  Oświata i wychowanie 50 000,00 

 80104 Przedszkola 50 000,00 

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

Rady Gminy Jemielnica

z dnia .................... 2022 r.
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Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku przedszkola 

w Jemielnicy 
50 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 469 128,00 

 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 79 428,00 

  
Dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 

Barucie ul. Polna – Fundusz sołecki Barut 
4 428,00 

  
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Piotrowce – 

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

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 760 000,00 

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

  
Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody 

wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską 
500 000,00 

  
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach 

(Fundusz sołecki Gąsiorowice 10 000 zł) 
260 000,00 

926  Kultura fizyczna 82 200,00 

 92601 Obiekty sportowe 82 200,00 

  Koncepcja budowy pełnowymiarowej Sali gimnastycznej 50 000,00 

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

Jemielnicy 
21 200,00 

  
Budowa studni wodomierzowej na przyłączu 

wodociągowym do Orlika 
11 000,00 

Razem: 3 784 828,00 
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Uzasadnienie 

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 132 150,00 zł 

w rozdziale 80103 i 80104 o kwotę 50 000,00 zł,  

-dokonana zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej; 

w rozdziale 80195 o kwotę 57 150,00 zł,  

-zmniejsza się plan dochodów o kwotę zwróconej dotacji i wkładu własnego dot. niezrealizowanej przez PSP 
Jemielnica w terminie do 30 czerwca wycieczki do Warszawy w ramach projektu Poznaj Polskę; 

w rozdziale 85516 o kwotę 25 000,00 zł,  

-dokonana zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej; 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5 275 582,87 zł 

w rozdziale 75801 o kwotę 125 418,00 zł,  

-zwiększa się plan o kwotę 30 641,00 zł przyznanej subwencji oświatowej w związku ze zmianami 
w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych; 

- zwiększa się plan o kwotę 94 777,00 zł przyznanej subwencji oświatowej w związku z realizacją zadania 
związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów; 

w rozdziale 75814 o kwotę 54 344,87 zł,  

-powyższa kwota  dot. zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku; 

w rozdziale 80104 o kwotę 20 000,00 zł,  

-zwiększa się planowane wpływy z tyt. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w związku z wydłużeniem 
godzin pracy w przedszkolach zamiejscowych; 

-zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną od FUNDACJI GÓRAŻDŻE - AKTYWNI 
W REGIONIE Grantu na realizację projektu Mali ogrodnicy w wysokości 5 000,00 zł; 

w rozdziale 80148 o kwotę 120 000,00 zł,  

-w nowym rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” planuje się  wpływy za żywność od wszystkich 
jednostek, które będą korzystać z wyżywienia; 

w rozdziale 85295 o kwotę 4 780 820,00 zł,  

-zwiększa się plan o kwotę otrzymanych darowizn na zorganizowanie wycieczki dla podopiecznych GOPS; 

-zwiększa się plan o kwotę 4 779 720,00 zł – dodatek węglowy 

w rozdziale 90002 o kwotę 160 000,00 zł,  

-zwiększa się planowane wpływy z tyt. opłaty za odpady komunalne; 

w rozdziale 90005 o kwotę 15 000,00 zł,  

-zwiększa się plan o kwotę otrzymanej dotacji na realizacje projektu LIFE; 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2 908 799,37 zł 

w rozdziale 01043 o kwotę 250 000,00 zł,  

-zmniejsza się planowane zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jemielnica”, 
ponieważ planowana inwestycja będzie realizowana w 2023 roku z dofinansowania w ramach Polskiego Ładu; 

w rozdziale 60016 o kwotę 800 000,00 zł,  

-zmniejsza się zadanie pn. „Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych” z przeznaczeniem na wydatki 
bieżące dot. remontu dróg oraz na drogi wewnętrzne; 

w rozdziale 60095 o kwotę 70 000,00 zł,  
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-wycofuje się zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 426 w m. Jemielnica – montaż 
stacjonarnego urządzenia rejestrującego prędkość”; 

w rozdziale 70007 o kwotę 1 000 000,00 zł,  

-przenosi się na 2023 rok realizację zadania pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych w Łaziskach”; 

w rozdziale 75412 o kwotę 402 000,00 zł,  

-przenosi się na 2023 rok realizację zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla OSP Jemielnica”; 

w rozdziale 80104 o kwotę 200 000,00 zł,  

-przenosi się na 2023 rok realizację zadania pn. „Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku przedszkola 
w Jemielnicy”; 

w rozdziale 80195 o kwotę 57 150,00 zł,  

-zmniejsza się wydatki dot. niezrealizowanej przez PSP Jemielnica w terminie do 30 czerwca wycieczki do 
Warszawy w ramach projektu Poznaj Polskę; 

w rozdziale 85516 o kwotę 25 000,00 zł,  

-wydatki dot. opłat za wyżywienia w żłobku przenosi się na rozdział dot. stołówki; 

w rozdziale 90004 i 90015 o kwotę 2 049,37 zł,  

-zmniejszenie wydatków dot. zmian jakie sołectwa dokonały w funduszu sołeckim; 

w rozdziale 92195 o kwotę 2 600,00 zł,  

-zmniejszenie wydatków dot. zmian jakie sołectwa dokonały w funduszu sołeckim; 

w rozdziale 92601 o kwotę 100 000,00 zł,  

-zmniejszenie zadania pn. „Dokumentacja projektowa budowy pełnowymiarowej Sali gimnastycznej” – 
w bieżącym roku zostanie zlecona jedynie koncepcja; 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6 112 232,24 zł 

w rozdziale 60004 o kwotę 20 000,00 zł,  

-zwiększa się plan wydatków na pokrycie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (wzrost 
stawki wozokilometra o 0,50 zł); 

w rozdziale 60016 o kwotę 300 000,00 zł,  

-zmiana klasyfikacji budżetowej z majątkowej na remonty dróg; 

w rozdziale 60017 o kwotę 500 000,00 zł,  

-przeznacza się kwotę 500 000,00 zł na przebudowę dróg wewnętrznych; 

w rozdziale 70005 i 70007 o kwotę 130 000,00 zł,  

-przeznacza się powyższą kwotę na bieżące utrzymanie w rozdziale gospodarka nieruchomościami; 

w rozdziale 75023 o kwotę 61 000,00 zł,  

-zwiększa się wydatki bieżące w urzędzie min. na zakupy opału, energii; 

w rozdziale 80101 o kwotę 10 000,00 zł,  

-zwiększa się wydatki bieżące na zakup opału w PSP Piotrówka”; 

w rozdziale 80104 o kwotę 20 000,00 zł,  

-zwiększa się wydatki bieżące na realizację projektu pn. Mali ogrodnicy w wysokości 5 000,00 zł; 

-zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących 
mieszkańcami gminy Jemielnica a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę – kwota 
15 000,00 zł; 
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w rozdziale 80113 o kwotę 25 000,00 zł,  

-zwiększa się plan wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół (wzrost biletu o kwotę 18,50 zł 
oraz zwiększenie ilości dzieci niepełnosprawnych dowożonych indywidualnie do szkoły lub przedszkola); 

w rozdziale 80148 o kwotę 70 000,00 zł,  

-tworzy się nowy rozdział pn. „Stołówki szkolne i przedszkolne”, gdzie planuje się wydatki w wysokości 
70 000,00 zł; 

w rozdziale 85295 o kwotę 4 780 820,00 zł,  

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę otrzymanej darowizny”; 

-zwiększa się plan o kwotę 4 779 720,00 zł – dodatek węglowy 

w rozdziale 90002 o kwotę 160 000,00 zł,  

-zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadania zawiązanego z gospodarką odpadami; 

w rozdziale 92109 i 92195 o kwotę 35 412,24 zł,  

-zwiększenie wydatków dot. zmian jakie sołectwa dokonały w funduszu sołeckim – kwota 4 649,37 zł; 

-zwiększenie wydatków bieżących w świetlicach min. opał 30 762,87 zł. 

Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 1 940 000,00 zł 

-zmniejsza się plan wolnych środków o kwotę 915 000,00 zł 

-zmniejsza się plan nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 025 000,00 zł 
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