
Projekt 
 
z dnia  13 marca 2023 r. 
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2023 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 40) 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 2023 r. o kwotę 22 646,00 zł 
Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 22 646,00 zł 
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego” 

o kwotę 22 646,00 zł 

dochody bieżące:   
- § 2920 o kwotę 22 646,00 zł 

§ 2.  

Zwiększa się dochody budżetowe na 2023 r. o kwotę 663 258,00 zł 
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 646 000,00 zł 
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 646 000,00 zł 
dochody majątkowe:   
- § 6350 o kwotę 646 000,00 zł 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 17 258,00 zł 
Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 2 027,00 zł 
dochody bieżące:   
- § 2030 o kwotę 2 027,00 zł 
Rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 15 231,00 zł 
dochody bieżące:   
- § 2030 o kwotę 15 231,00 zł 

§ 3.  

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2023 r. o kwotę 2 851 000,00 zł 
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 2 699 000,00 zł 
Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” o kwotę  2 250 000,00 zł 
wydatki majątkowe:   
- § 6050 o kwotę 2 250 000,00 zł 
Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” o kwotę 449 000,00 zł 
wydatki majątkowe:   
- § 6057 o kwotę 449 000,00 zł 
Dział 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 152 000,00 zł 
Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 152 000,00 zł 
wydatki bieżące:   
- § 2820 o kwotę 152 000,00 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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§ 4.  

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2023 r. o kwotę 4 609 893,00 zł 
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 2 699 000,00 zł 
Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” o kwotę 450 000,00 zł 
wydatki majątkowe:   
- § 6057 o kwotę 450 000,00 zł 
Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” o kwotę 2 249 000,00 zł 
wydatki majątkowe:   
- § 6050 o kwotę 2 249 000,00 zł 
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 1 500 000,00 zł 
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 1 500 000,00 zł 
wydatki bieżące:   
- § 4270 o kwotę 500 000,00 zł 
wydatki majątkowe:   
- § 6050 o kwotę 1 000 000,00 zł 
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 67 293,00 zł 
Rozdział 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 67 293,00 zł 
wydatki bieżące:   
- § 4210 o kwotę 62 293,00 zł 
- § 4217 o kwotę 5 000,00 zł 
Dział 801 „Oświat i wychowanie” o kwotę 80 000,00 zł 
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 35 000,00 zł 
wydatki bieżące:   
- § 4300 o kwotę 35 000,00 zł 
Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 45 000,00 zł 
wydatki bieżące:   
- § 4300 o kwotę 45 000,00 zł 
Dział 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 66 000,00 zł 
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 66 000,00 zł 
wydatki bieżące:   
- § 4300 o kwotę 40 000,00 zł 
- § 4210 o kwotę 26 000,00 zł 
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 40 600,00 zł 
Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 18 600,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4411 o kwotę 5 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6237 o kwotę 13 600,00 zł 
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 12 000,00 zł 
wydatki majątkowe   
- § 6060 o kwotę 12 000,00 zł 
Rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 10 000,00 zł 
wydatki bieżące   
- § 4430 o kwotę 10 000,00 zł 
Dział 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 157 000,00 zł 
Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 5 000,00 zł 
wydatki bieżące:   
- § 4210 o kwotę 5 000,00 zł 
Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 152 000,00 zł 
wydatki bieżące:   
- § 2360 o kwotę 152 000,00 zł 

§ 5.  

Zmniejsza się przychody budżetowe na 2023 r. o kwotę 584 000,00 zł 
- § 950 o kwotę 584 000,00 zł 

§ 6.  
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Zwiększa się przychody budżetowe na 2023 r. o kwotę 2 070 000,00 zł 
- § 905  65 000,00 zł 
- § 906  205 000,00 zł 
- § 957 o kwotę 1 800 000,00 zł 

§ 7.  

Zwiększa się rozchody budżetowe na 2023 r. o kwotę 367 719,00 zł 
- § 991 o kwotę 367 719,00 zł 

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

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 36 970 952,04 zł 
 - dochody bieżące   29 539 515,04 zł 
 - dochody majątkowe                                                                        7 431 437,00 zł 

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 43 071 876,04 zł 
 - wydatki bieżące 30 884 376,04 zł 
 - wydatki majątkowe 12 187 500,00 zł 

3. Plan przychodów ogółem wynosi 7 364 643,00 zł 
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906 270 000,00 zł 
 - wolne środki 5 096 000,00 zł 
 - przychody ze spłat udzielonych pożyczek 198 643,00 zł 
 - nadwyżki z lat ubiegłych 1 800 000,00 zł 

4. Plan rozchodów ogółem wynosi 1 263 719,00 zł 
 - spłaty pożyczek i kredytów 896 000,00 zł 
 - udzielone pożyczki 367 719,00 zł 

§ 9. Zmienia się Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Plan wydatków majątkowych w 2023 roku”, 
któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

§ 11. 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 2023 r. 

 
 

Dział Rozdział Treść Wartość 

010  Rolnictwo i łowiectwo 3 802 500,00 

 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 700 000,00 

   Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w  

 miejscowości Jemielnica (dofinansowanie z Rządowego  

 Funduszu Polski Ład) 

250 000,00 

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica 

etap Ve, wraz z przebudową sieci wodociągowej 

(dofinansowanie z PROW) 

450 000,00 

 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 3 102 500,00 

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

   Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w  

 miejscowości Jemielnica (dofinansowanie z Rządowego  

 Funduszu Polski Ład) 

2 250 000,00 

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica 

etap Ve, wraz z przebudową sieci wodociągowej 

(dofinansowanie z PROW) 

550 000,00 

600  Transport i łączność 2 668 000,00 

 60004 Lokalny transport zbiorowy 18 000,00 

  Zakup wiaty przystankowej z montażem i demontażem 

(fundusz sołecki Wierchlesie 5 000,00 zł) 

18 000,00 

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 

  Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego  

100 000,00 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 

  Inwestycje realizowane wspólnie ze Starostwem 

Powiatowym 

100 000,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 1 450 000,00 

  Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych  450 000,00 

  Przebudowa dróg gminnych ul. Tulipanowej i części ul. 

Leśnej w miejscowości Jemielnica 

1 000 000,00 

 60017 Drogi wewnętrzne 1 000 000,00 

  Dokumentacje i przebudowy dróg wewnętrznych 1 000 000,00 

700  Gospodarka mieszkaniowa 2 270 000,00 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 

  Nabycie praw własności nieruchomości 50 000,00 

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

Rady Gminy Jemielnica

z dnia .................... 2023 r.
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 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2 220 000,00 

  Przebudowa lokali mieszkalnych w Łaziskach 2 220 000,00 

750  Administracja publiczna 75 000,00 

 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75 000,00 

  Opracowanie koncepcji rozbudowy budynku Nr 2 Urzędu 

Gminy 

20 000,00 

  Cyfrowa Gmina – realizacja projektu 55 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 172 000,00 

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 85 000,00 

  Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Jemielnica 

– realizacja projektu 

85 000,00 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 87 000,00 

  Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (fundusz 

sołecki Barut – 25 000,00 zł) 

87 000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000 000,00 

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

  Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody 

wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską 

3 000 000,00 

926  Kultura fizyczna 200 000,00 

 92601 Obiekty sportowe 200 000,00 

  Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" w 

Jemielnicy 

200 000,00 

Razem: 12 187 500,00 
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Uzasadnienie 

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 22 646,00 zł 

w rozdziale 75801 o kwotę 22 646,00 zł,  

-na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej; 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 663 258,00 zł 

w rozdziale 60016 o kwotę 646 000,00 zł,  

-zwiększa się plan dochodów o kwotę planowanej dotacji na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. 
Tulipanowa i części ul. Leśnej w m. Jemielnica; 

w rozdziale 80103 i 80104 o kwotę 17 258,00 zł,  

-zwiększa się plan dotacji na przedszkola i oddział przedszkolny; 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2 851 000,00 zł 

w rozdziale 01043 i 01044 o kwotę 2 699 000,00 zł,  

-powyższa zmiana dot. zmiany klasyfikacji budżetowej; 

w rozdziale 92605 o kwotę 152 000,00 zł,  

-powyższa zmiana dot. zmiany klasyfikacji budżetowej; 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4 609 893,00 zł 

w rozdziale 01043 i 01044 o kwotę 2 699 000,00 zł,  

-powyższa zmiana dot. zmiany klasyfikacji budżetowej; 

w rozdziale 60016 o kwotę 1 500 000,00 zł,  

-zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Tulipanowa 
i części ul. Leśnej w m. Jemielnica” (zadanie dwuletnie); 

w rozdziale 75023 o kwotę 67 293,00 zł,  

-zwiększa się plan wydatków bieżących dot. projektu „Cyfrowa Gmina”; 

w rozdziale 80101 o kwotę 80 000,00 zł,  

-zwiększa się plan wydatków związanych z opłatami za obiady dla uczniów szkół podstawowych; 

w rozdziale 85154 o kwotę 66 000,00 zł,  

-zwiększa się plan wydatków o kwotę niewykorzystanych środków w 2022 roku z funduszu 
przeciwdziałania alkoholizmowi; 

w rozdziale 90005 o kwotę 18 600,00 zł,  

-zwiększa się plan wydatków na kontynuację projektu LIFE o kwotę 5 000,00 zł; 

-zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z kontynuacją projektu „Wymiana źródeł ciepła” 
o kwotę 13 600,00 zł; 

w rozdziale 90015 o kwotę 12 000,00 zł,  

-zwiększa się plan na zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy”  powyższa kwota 
będzie przeznaczona na zakup lampy solarnej zamontowanej przy Urzędzie Gminy; 

w rozdziale 90095 o kwotę 10 000,00 zł,  

-zwiększa się wydatki bieżące min. na opłacenie składki członkowskiej w związku z realizacja projektu 
Klaster Energii; 

w rozdziale 92601 o kwotę 5 000,00 zł,  

-zwiększa się plan wydatków na obiekty sportowe; 
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w rozdziale 92605 o kwotę 152 000,00 zł,  

-powyższa zmiana dot. zmiany klasyfikacji budżetowej; 

Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 584 000,00 zł 

-zmniejsza się wolne środki do wysokości zaciągniętych zobowiązań (kredyty); 

Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 2 070 000,00 zł 

-zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków o kwotę 65 000,00 zł; 

-zwiększa się przychody  z tytułu rozliczenia środków unijnych o kwotę 205 000,00 zł; 

-zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 800 000,00 zł. 

Zwiększa się rozchody budżetowe o kwotę 367 719,00 zł 

-udziela się pożyczki dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice w kwocie 53 000,00 zł; 

-udziela się pożyczki dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Piotrówka w kwocie 127 000,00 zł; 

-udziela się pożyczki dla Ludowego Klubu Sportowego „Naprzód” Jemielnica w kwocie 187 719,00 zł; 
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