
Projekt

z dnia  5 lipca 2016 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 885 – z późn. zm.1)) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zwiększa się dochody budżetowe na 2016 r. o kwotę 3.150 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 3.150 zł
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 3.150 zł
dochody bieżące
- § 0970 o kwotę 3.150 zł

§ 2. 

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2016 r. o kwotę 3.150 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 3.150 zł
Rozdział 80101 „Oświata i wychowanie” o kwotę 3.150 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane:
- § 4170 o kwotę 80 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4210 o kwotę 2.050 zł
- § 4220 o kwotę 500 zł
- § 4300 o kwotę 520 zł

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

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 22 146 106,03 zł
- dochody bieżące 21 616 600,03 zł
- dochody majątkowe  - dochody majątkowe 529 506,00 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 22 260 360,03 zł
- wydatki bieżące 21 114 929,03 zł
- wydatki majątkowe 1 145 431,00 zł

3. Plan przychodów ogółem wynosi 900 000,00 zł
- wolne środki 900 000,00 zł

4. Plan rozchodów ogółem wynosi 785 746,00 zł
- spłaty pożyczek i kredytów 785 746,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r., 
poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, 
poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Antoni Drzyzga
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Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.150 zł.

w rozdz. 80101 o kwotę 3.150 zł.

-zwiększa się kwotę planowanych dochodów o kwotę dotacji otrzymaną w ramach wygranego konkursu
grantowego „Działaj lokalnie 2016”.

PSP Piotrówka w imieniu grupy nieformalnej (Rada Rodziców Oddziału Przedszkolnego przy PSP
Piotrówka) napisała wniosek na realizację projektu pod nazwą „Idealna Pani Domu”. Na realizację projektu
otrzymano dotację w wysokości 3.000 zł. a Rada Rodziców wpłaci 150,00 zł jako wkład własny.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.150 zł.

w rozdziale 80101 o kwotę 3.150 zł,

-zwiększa się wydatki na realizację projektu „Idealna Pani Domu” o kwotę 3.150,00 zł.
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