
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV.208.2017 

RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 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, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 

27.08 2009 r. roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 

191,659, 933, 935, 1089) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 2 361 525,52 zł. 

I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 2 277 062,00 zł. 

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2 277 062,00 zł 

1) dochody majątkowe w kwocie 2 277 062,00 zł 

a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo 

– gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie  

2 277 062,00 zł 

- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 30/1 obręb Zimna Wódka i dz. nr 301 

obręb Olszowa wraz z wodociągiem i kanalizacją sanitarną w SAG Zimna Wódka – 2 000 000,00 zł, 

- Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim, Budowa zatoki autobusowej, 

oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo-rowerowego w drodze ul. Europejskiej  w SAG etap I oraz ciągu 

pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej etap V – 277 062,00 zł. 

II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 50,52 zł. 

1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 50,52 zł 

1) dochody bieżące w kwocie 50,52 zł 

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

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

ustawami w kwocie 50,52 zł. 

III. Dział 855 Rodzina w kwocie 4 124,00 zł. 

1. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 4 124,00 zł 

1) dochody bieżące w kwocie 4 124,00 zł 

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

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

ustawami w kwocie 4 124,00 zł. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 6 września 2017 r.

Poz. 2187



IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 80 289,00 zł. 

1. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 80 289,00 zł 

1) dochody majątkowe w kwocie 80 289,00 zł 

a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 80 289,00 zł 

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd 

oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – 80 289,00 zł. 

§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 7 379,40 zł. 

I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 205,40 zł. 

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 3 205,40 zł 

1) dochody majątkowe w kwocie 3 205,40 zł 

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 205,40 zł. 

II. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 50,00 zł.  

1. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 50,00 zł 

1) dochody bieżące w kwocie 50,00 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 50,00 zł. 

III. Dział 855 Rodzina w kwocie 4 124,00 zł. 

1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 124,00 zł 

1) dochody bieżące w kwocie 4 124,00 zł 

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

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

ustawami w kwocie 4 124,00 zł. 

§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 046 424,52 zł. 

I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 2 666 000,00 zł. 

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2 666 000,00 zł 

1) wydatki majątkowe w kwocie 2 666 000,00 zł 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 666 000,00 zł 

- Rozbudowa drogi gminnej nr 1057760 ul. Europejska w miejscowości Olszowa i Zimna Wódka (300 000,00 zł), 

- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 30/1 obręb Zimna Wódka i dz. nr 301 

obręb Olszowa wraz z wodociągiem i kanalizacją sanitarną w SAG Zimna Wódka (2 000 000,00 zł), 

- Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim, Budowa zatoki autobusowej, 

oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo-rowerowego w drodze ul. Europejskiej w SAG etap I oraz ciągu 

pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej etap V – 366 000,00 zł. 

II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 200 000,00 zł. 

1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 200 000,00 zł 

1) wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł 

- Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury  

w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną – 200 000,00 zł. 
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III. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 9 400,00 zł. 

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 9 400,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 9 400,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 400,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 400,00 zł. 

IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 056 850,00 zł. 

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 550 000,00 zł 

1) wydatki majątkowe w kwocie 550 000,00 zł 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 550 000,00 zł 

- Rozbudowa kompleksu boisk przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej – 

550 000,00 zł. 

2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 506 850,00 zł  

1) wydatki bieżące w kwocie 287 850,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 271 350,00 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 241 250,00 zł, 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 100,00 zł, 

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 500,00 zł; 

2) wydatki majątkowe w kwocie 219 000,00 zł 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 219 000,00 zł 

- Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd, tj. Publicznego 

Przedszkola w Starym Ujeździe – 219 000,00 zł. 

V. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 50,52 zł. 

1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 50,52 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 50,52 zł 

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50,52 zł. 

VI. Dział 855 Rodzina w kwocie 4 124,00 zł. 

1. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 4 124,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 4 124,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 124,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 124,00 zł, 

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł. 

VII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 110 000,00 zł. 

1. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 110 000,00 zł 

1) wydatki majątkowe w kwocie 110 000,00 zł 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 110 000,00 zł 

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd 

oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – 110 000,00 zł. 
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§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 026 815,47. 

I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 502 236,07 zł. 

1. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 360 736,07 zł 

1) wydatki majątkowe w kwocie 360 736,07 zł 

a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 360 736,07 zł. 

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 129 500,00 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; 

2) wydatki majątkowe w kwocie 89 500,00 zł 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 89 500,00 zł 

- Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Zimnej Wódce – 8 000,00 zł, 

- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Zimnej Wódce – 12 500,00 zł, 

- Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Niezdrowicach – 25 500,00 zł, 

- Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w Starym Ujeździe – 10 000,00 zł, 

- Przebudowa drogi gminnej ul. 22 Lipca w Jaryszowie – 33 500,00 zł. 

3. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 12 000,00 zł 

1) wydatki majątkowe w kwocie 12 000,00 zł 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 000,00 zł 

- Przebudowa drogi wewnętrznej Buczki – Sieroniowice – 12 000,00 zł. 

II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 30 000,00 zł. 

1. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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. 

III. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 9 400,00 zł. 

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 9 400,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł 

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł; 

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 400,00 zł 

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 400,00 zł. 

IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 351 055,40 zł. 

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 3 205,40 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 3 205,40 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 205,40 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 205,40 zł. 
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2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 287 850,00 zł  

1) wydatki bieżące w kwocie 287 850,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 271 350,00 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 241 250,00 zł, 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 100,00 zł, 

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 500,00 zł; 

2) wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 000,00 zł 

- Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia i budowa siłowni zewnętrznej w Balcarzowicach – 60 000,00 zł. 

V. Dział 803 Szkolnictwo wyższe w kwocie 40 000,00 zł. 

1. Rozdział 80395 Pozostała działalność w kwocie 40 000,00 zł 

1) wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł 

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł. 

VI. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 30 000,00 zł.  

1. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 30 000,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł 

a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 30 000,00 zł 

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie zadań własnych w kwocie 30 000,00 zł. 

VII. Dział 855 Rodzina w kwocie 4 124,00 zł. 

1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 124,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 4 124,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 124,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 124,00 zł, 

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł. 

VIII. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 60 000,00 zł. 

1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 60 000,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 60 000,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 60 000,00 zł 

Opracowanie koncepcji optymalnego zagospodarowania ruin zamku w Ujeździe. 

§ 5. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 665 462,93 zł, źródło pokrycia deficytu - przychody  

z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 

§ 6. Zmniejsza się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 665 462,93 zł.  

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 665 462,93 zł. 
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Tomasz Cichoń 
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