
 

 

UCHWAŁA NR XXIV.134.2016 

RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE 

z dnia 25 października 2016 r. 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446, 1579), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27.08 2009 r. roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U.  

z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. Dz. U. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. 

poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 

1257, 1454) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 219 325,23 zł. 

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 131 164,23 zł. 

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 131 164,23 zł 

1) dochody bieżące w kwocie 131 164,23 zł 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) 

ustawami w kwocie 131 164,23 zł. 

II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 36 161,00 zł. 

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 36 161,00 zł 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami  

w kwocie 36 161,00 zł. 

III. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

w kwocie 5 502,00 zł. 

1. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 5 502,00 zł 

1) dochody bieżące w kwocie 5 502,00 zł 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) 

ustawami w kwocie 5 502,00 zł. 

IV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 33 698,00 zł. 

1. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 657,00 zł 

1) dochody bieżące w kwocie 8 657,00 zł 
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a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) 

ustawami w kwocie 8 657,00 zł. 

2. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  

w centrum integracji społecznej w kwocie 933,00 zł 

1) dochody bieżące w kwocie 933,00 zł 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 933,00 zł. 

3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 17 000,00 zł 

1) dochody bieżące w kwocie 17 000,00 zł 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 17 000,00 zł. 

4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 7 108,00 zł 

1) dochody bieżące w kwocie 7 108,00 zł 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 7 108,00 zł. 

V. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 12 800,00 zł. 

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 12 800,00 zł 

1) dochody bieżące w kwocie 12 800,00 zł 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 12 800,00 zł. 

§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 195 000,00 zł. 

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 3 000,00 zł. 

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność 3 000,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000,00 zł. 

II. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 150 000,00 zł. 

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 150 000,00 zł 

a) wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej w SAG Olszowa. 

III. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 40 000,00 zł. 

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 40 000,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 40 00,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 (rezerwa na wydatki oświatowe). 

IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 000,00 zł. 

1. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2 000,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł. 
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§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 414 325,23 zł. 

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 134 164,23 zł. 

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność 134 164,23 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 134 164,23 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 134 164,23 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 4 927,05 zł, 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 129 237,18 zł. 

II. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 70 000,00 zł. 

1. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 70 000,00 zł 

1) wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 70 000,00 zł Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego 

dla rewitalizacji rynku miasta Ujazd. 

III. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 66 161,00. 

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 36 161,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 36 161,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 161,00 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 36 161,00 zł. 

2. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 30 000,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł. 

IV. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

w kwocie 5 502,00 zł. 

1. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 5 502,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 5 502,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 250,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 250,00 zł, 

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 252,00 zł. 

V. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 40 000,00 zł. 

1. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 40 000,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40 000,00 zł. 

VI. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 33 698,00 zł. 

1. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 657,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 8 657,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł, 

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 657,00 zł. 
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2. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  

w centrum integracji społecznej w kwocie 933,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 933,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 933,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 933,00 zł. 

3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 17 000,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 17 000,00 zł 

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 000,00 zł. 

4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 7 108,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 7 108,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 108,00 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7 108,00 zł. 

VII. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 12 800,00 zł. 

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 12 800,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 12 800,00 zł 

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 800,00 zł. 

VIII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 52 000,00 zł. 

1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2 000,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł. 

2. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 50 000,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50 000,00 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

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

Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Tomasz Cichoń 
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