
Projekt 
 
z dnia  12 grudnia 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, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych  (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079 – z późn. zm.1)  uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2022 r. o kwotę 1 505 000,00 zł 
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 1 505 000,00 zł 
Rozdział 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 650 000,00 zł 
dochody bieżące:   
- § 0970 o kwotę 855 000,00 zł 
- § 2180 o kwotę 650 000,00 zł 

§ 2.  

Zwiększa się dochody budżetowe na 2022 r. o kwotę 1 115 000,00 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 130 000,00 zł 

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” 

o kwotę 130 000,00 zł 

dochody bieżące:   
- § 0360 o kwotę 130 000,00 zł 
Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 130 000,00 zł 
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 130 000,00 zł 
dochody bieżące:   
- § 0920 o kwotę 130 000,00 zł 
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 855 000,00 zł 
Rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 650 000,00 zł 
dochody bieżące:   
- § 0970 o kwotę 855 000,00 zł 

§ 3.  

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2022 r. o kwotę 2 695 000,00 zł 
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 1 505 000,00 zł 
Rozdział 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 1 505 000,00 zł 
wydatki bieżące:   
- § 3110 o kwotę 650 000,00 zł 
- § 4010 o kwotę 15 000,00 zł 
- § 4110 o kwotę 2 600,00 zł  

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, 

poz. 1964 i poz. 2414 
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- § 4120 o kwotę 400,00 zł 
- § 4210 o kwotę 552 900,00 zł 
- § 4300 o kwotę 128 100,00 zł 
- § 4530 o kwotę 156 000,00 zł 
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 840 000,00 zł 
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 60 000,00 zł 
wydatki majątkowe:   
- § 6050 o kwotę 60 000,00 zł 
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 780 000,00 zł 
wydatki majątkowe:   
- § 6050 o kwotę 780 000,00 zł 
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 50 000,00 zł 
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 50 000,00 zł 
wydatki majątkowe:   
- § 6060 o kwotę 50 000,00 zł 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 160 000,00 zł 
Rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 160 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6050 o kwotę 160 000,00 zł 
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 90 000,00 zł 
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 90 000,00 zł 
wydatki majątkowe:   
- § 6050 o kwotę 90 000,00 zł 
Dział 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 50 000,00 zł 
Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 50 000,00 zł 
wydatki majątkowe:   
- § 6050 o kwotę 50 000,00 zł 

§ 4.  

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2022 r. o kwotę 855 000,00 zł 
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 855 000,00 zł 
Rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 855 000,00 zł 
wydatki bieżące:   
- § 4010 o kwotę 15 000,00 zł 
- § 4110 o kwotę 2 600,00 zł  
- § 4120 o kwotę 400,00 zł 
- § 4210 o kwotę 552 900,00 zł 
- § 4300 o kwotę 128 100,00 zł 
- § 4530 o kwotę 156 000,00 zł 

§ 5.  

Zmniejsza się przychody budżetowe na 2022 r. o kwotę 1 450 000,00 zł 
- § 9500 o kwotę 1 450 000,00 zł 

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

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 40 044 242,80 zł 
 - dochody bieżące   39 700 186,34 zł 
 - dochody majątkowe                                                                        344 056,46 zł 

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 40 772 242,80 zł 
 - wydatki bieżące 37 618 414,80 zł 
 - wydatki majątkowe 3 153 828,00 zł 

3. Plan przychodów ogółem wynosi 1 965 000,00 zł 
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906 0,00 zł 
 - wolne środki 1 775 000,00 zł 
 - przychody ze spłat udzielonych pożyczek 190 000,00 zł 
 - nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 zł 
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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 roku”, 
któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku 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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Plan wydatków majątkowych w 2022 r. 

 
 

Dział Rozdział Treść Wartość w zł 

010  Rolnictwo i łowiectwo 462 500,00 

 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 50 000,00 

  
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 

Jemielnica 
50 000,00 

 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 412 500,00 

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

  
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 

Jemielnica 
110 000,00 

600  Transport i łączność 1 015 000,00 

 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 205 000,00 

  Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych 205 000,00 

 60017 Drogi wewnętrzne 655 000,00 

  Dokumentacje i przebudowy dróg wewnętrznych 655 000,00 

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 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 średniego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jemielnica 
402 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 489 128,00 

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

Rady Gminy Jemielnica

z dnia .................... 2022 r.
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 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 000,00 

  Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu 100 000,00 

 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 670 000,00 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 670 000,00 

  
Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody 

wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską 
410 000,00 

  
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach (Fundusz 

sołecki Gąsiorowice 10 000 zł) 
260 000,00 

926  Kultura fizyczna 32 200,00 

 92601 Obiekty sportowe 32 200,00 

  
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: 3 153 828,00 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2CBC8D22-64F1-467E-99DB-E0C5BACE2B13. Projekt Strona 2



 
Uzasadnienie 

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 505 000,00 zł 

w rozdziale 85395 o kwotę 1 505 000,00 zł,  

-zmniejsza się plan dochodów z tytułu dodatku węglowego o kwotę 650 000,00 zł; 

-zmniejsza się plan dochodów - zmiana klasyfikacji budżetowej dot. dystrybucji węgla o kwotę 
855 000,00 zł; 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 115 000,00 zł 

w rozdziale 75616 o kwotę 130 000,00 zł,  

-zwiększa się plan z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn; 

w rozdziale 75814 o kwotę 130 000,00 zł,  

-zwiększa się plan o kwotę odsetek bankowych z lokat; 

w rozdziale 90095 o kwotę 855 000,00 zł,  

-zwiększa się plan dochodów - zmiana klasyfikacji budżetowej dot. dystrybucji węgla o kwotę 
855 000,00 zł; 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2 695 000,00 zł 

w rozdziale 85395 o kwotę 1 505 000,00 zł,  

-zmniejsza się plan z tytułu dodatku węglowego o kwotę 650 000,00 zł; 

-zmniejsza się plan w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dot. dystrybucji węgla o kwotę 
855 000,00 zł; 

w rozdziale 60016 o kwotę 60 000,00 zł,  

-zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych” ; 

w rozdziale 60017 o kwotę 780 000,00 zł,  

-zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Dokumentacje i przebudowy dróg wewnętrznych” ; 

w rozdziale 70005 o kwotę 50 000,00 zł,  

-zmniejsza się plan przeznaczony na nabycie praw własności nieruchomości; 

w rozdziale 80104 o kwotę 160 000,00 zł,  

-rezygnuje się z zadania pn. „Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku przedszkola w Jemielnicy; 

w rozdziale 92109 o kwotę 90 000,00 zł,  

-zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody 
wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską” 

w rozdziale 92601 o kwotę 50000,00 zł,  

-zmniejsza się plan wydatków na opracowanie koncepcji budowy pełnowymiarowej Sali gimnastycznej 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 855 000,00 zł 

w rozdziale 90095 o kwotę 855 000,00 zł,  

-zwiększa się plan w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dot. dystrybucji węgla o kwotę 
855 000,00 zł; 

Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 1 450 000,00 zł 

-zmniejsza się plan wolnych środków o kwotę 1 450 000,00 zł 
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