
UCHWAŁA NR XLV/188/2014
RADY GMINY JEJKOWICE

z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), art.211, art. 212, 
art. 217 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 80 000,00 zł, to jest z kwoty 13 337 137,66 zł do kwoty 
13 257 137,66 zł, w tym:

1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 68 326,00 zł, to jest z kwoty 9 975 042,66 zł do kwoty 
9 906 716,66 zł

2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11 674,00 zł, to jest z kwoty 3 362 095,00 zł do kwoty 
3 350 421,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu wynosi 1 298 837,00 zł i zostanie sfinansowany następującymi 
przychodami:

1) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 852 517,00 zł

2) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 46 320,00 zł

3) z kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł

2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 80 000,00 zł, to jest z kwoty 1 805 081,00 zł do kwoty 
1 725 081,00 zł, w tym:

1) zwiększa się przychody w § 950 - Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 
291 116,00 zł, to jest z kwoty 987 645,00 zł do kwoty 1 278 761,00 zł

2) zmniejsza się przychody o kwotę 371 116,00 zł, z tego:

a) w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 80 000,00 zł, to 
jest z kwoty 480 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł

b) w § 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 291 116,00 zł, to jest z kwoty 337 436,00 zł do kwoty 
46 320,00 zł

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014 obejmujący przychody i rozchody budżetu gminy 
otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2014 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji 
udzielanych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
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§ 5. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu 
budżetu o kwotę 80 000,00 zł, to jest z kwoty 480 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł

§ 6. Zmniejsza się wysokość upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego 
deficytu budżetu gminy o kwotę 80 000,00 zł, to jest z kwoty 480 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Wojaczek
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Jejkowice
Nr XLV/188/2014 z dnia 15 września 2014 roku

                                        ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2014

Dział Rozdział § Nazwa Plan 

z tego:

z tego: z tego:
z tego: w tym:

ogółem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

600 TRANSPORT I  ŁĄCZNOŚĆ -22 000,00 -22 000,00 -22 000,00 --- -22 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

60016 Drogi publiczne gminne -22 000,00 -22 000,00 -22 000,00 --- -22 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4210 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 --- -2 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4270 Zakup usług remontowych -18 000,00 -18 000,00 -18 000,00 --- -18 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4300 Zakup usług pozostałych -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 --- -2 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

700 -934,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -934,00 -934,00 --- ---

70005 -934,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -934,00 -934,00 --- ---

6060 -934,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -934,00 -934,00 --- ---

750 -36 826,00 -27 826,00 -21 826,00 --- -21 826,00 --- -6 000,00 --- --- --- -9 000,00 -9 000,00 --- ---

75022 -6 000,00 -6 000,00 --- --- --- --- -6 000,00 --- --- --- --- --- --- ---

3030 -6 000,00 -6 000,00 --- --- --- --- -6 000,00 --- --- --- --- --- --- ---
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Dział Rozdział § Nazwa Plan 

z tego:
z tego: z tego:

z tego: w tym:

ogółem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

75023 -30 826,00 -21 826,00 -21 826,00 --- -21 826,00 --- --- --- --- --- -9 000,00 -9 000,00 --- ---

4210 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 --- -10 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4260 Zakup energii -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 --- -7 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4270 Zakup usług remontowych -3 826,00 -3 826,00 -3 826,00 --- -3 826,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4350 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 --- -1 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

6060 -9 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -9 000,00 -9 000,00 --- ---

754 -3 000,00 -3 000,00 -2 200,00 --- -2 200,00 --- -800,00 --- --- --- --- --- --- ---

75412 Ochotnicze Straże Pożarne -3 000,00 -3 000,00 -2 200,00 --- -2 200,00 --- -800,00 --- --- --- --- --- --- ---

3030 -800,00 -800,00 --- --- --- --- -800,00 --- --- --- --- --- --- ---

4210 -1 197,00 -1 197,00 -1 197,00 --- -1 197,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4280 Zakup usług zdrowotnych -500,00 -500,00 -500,00 --- -500,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4430 Różne opłaty i składki -503,00 -503,00 -503,00 --- -503,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE +8 000,00 +8 000,00 --- --- --- +8 000,00 --- --- --- --- --- --- --- ---
80104 Przedszkola +8 000,00 +8 000,00 --- --- --- +8 000,00 --- --- --- --- --- --- --- ---

2310 +8 000,00 +8 000,00 --- --- --- +8 000,00 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Dział Rozdział § Nazwa Plan 

z tego:

z tego: z tego:
z tego: w tym:

ogółem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

853 -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 --- -7 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

85395 Pozostała działalność -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 --- -7 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4300 Zakup usług pozostałych -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 --- -7 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

900 -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 --- -4 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

90095 Pozostała działalność -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 --- -4 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4300 Zakup usług pozostałych -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 --- -4 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

926 KULTURA FIZYCZNA -14 240,00 -12 500,00 -12 500,00 --- -12 500,00 --- --- --- --- --- -1 740,00 -1 740,00 --- ---
92601 Obiekty sportowe -12 500,00 -12 500,00 -12 500,00 --- -12 500,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4210 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 --- -5 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4260 Zakup energii -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 --- -2 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4270 Zakup usług remontowych -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 --- -4 000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4300 Zakup usług pozostałych -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 --- -1 500,00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

92695 Pozostała działalność -1 740,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -1 740,00 -1 740,00 --- ---

6060 -1 740,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -1 740,00 -1 740,00 --- ---

OGÓŁEM -80 000,00 -68 326,00 -69 526,00 --- -69 526,00 +8 000,00 -6 800,00 --- --- --- -11 674,00 -11 674,00 --- ---
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy
Jejkowice Nr  XLV/188/2014                 
z dnia 15 września 2014 roku              

Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Jejkowice           
Nr  XLV/188/2014 z dnia 15 września 2014 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014  

1. Zmniejsza  się  wydatki  w  dziale  600  rozdz.  60016  o  kwotę  22  000,00  zł  przeznaczone  
na finansowanie remontu nawierzchni dróg gminnych wraz z utwardzeniem poboczy.

2. Zmniejsza  się  wydatki  w  dziale  700  rozdz.  70005  o  kwotę  934,00  zł  przeznaczone  
na zakup nieruchomości gruntowych.

3. Zmniejsza  się  wydatki  w  dziale  750  rozdz.  75022  o  kwotę  6  000,00  zł  przeznaczone  
na wypłatę diet dla radnych.

4. Zmniejsza się wydatki w dziale 750 rozdz. 75023 przeznaczone na finansowanie działalności 
Urzędu Gminy  o kwotę 30 826,00 zł, w tym na:
1). zakup oleju opałowego                  o kwotę 10 000,00 zł
2). zakup energii                                 o kwotę   7 000,00 zł
3). bieżące naprawy i remonty            o kwotę   3 826,00 zł
4). dostęp do sieci Internet                  o kwotę  1 000,00 zł
5). zakup programu komputerowego   o kwotę  9 000,00 zł

5. Zmniejsza się wydatki w dziale 754 rozdz. 75412 przeznaczone na finansowanie Ochotniczej 
Straży Pożarnej o kwotę 3 000,00 zł, w tym na:
1). wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym 
      lub szkoleniu pożarniczym                                                                        o kwotę  800,00 zł
2). zakup sprzętu oraz wyposażenia                                                               o kwotę  900,00 zł
3). zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach p.pożarowych    o kwotę  297,00 zł
4). badania strażaków                                                                                     o kwotę  500,00 zł
5). ubezpieczenie strażaków oraz samochodu                                                o kwotę  503,00 zł

6. Zwiększa  się  wydatki  w  dziale  801  rozdz.  80104  przeznaczone  na  przekazanie  dotacji  
za  pobyt  dzieci  w  przedszkolu  niepublicznym  mającym siedzibę  na  terenie  innej  gminy  
o kwotę 8 000,00 zł

7. Zmniejsza  się  wydatki  w  dziale  853  rozdz.  85395  o  kwotę  7  000,00  zł  przeznaczone  
na finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych dzieci w Ośrodku im. Jana Pawła II w Rybniku.

8. Zmniejsza  się  wydatki  w  dziale  900  rozdz.  90095  o  kwotę  4  000,00  zł  przeznaczone  
na opracowanie  gminnego programu usuwania  azbestu  oraz  wykonanie  aktualizacji  planu 
aglomeracji.

9. Zmniejsza  się  wydatki  w  dziale  926  rozdz.  92601  przeznaczone  na  utrzymanie  Obiektu 
Sportowo – Kulturalnego o kwotę 12 500,00 zł, w tym na:
1). zakup oleju opałowego                                          o kwotę  5 000,00 zł
2). zakup energii                                                         o kwotę  2 000,00 zł
3). bieżące naprawy i remonty                                    o kwotę  4 000,00 zł
4). sfinansowanie kosztów odprowadzenia ścieków   o kwotę  1 500,00 zł

10. Zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 o kwotę 1 740,00 zł przeznaczone na zakup 
urządzeń siłowni pod chmurką.
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy
Jejkowice Nr  XLV/188/2014                 
z dnia 15 września 2014 roku               

 

  (Załącznik nr 3 do uchwały
                                                                                                                                             budżetowej na rok 2014) 

PRZYCHODY I ROZCHODY  BUDŻETU  GMINY  NA  ROK  2014

1.  Ustala się przychody budżetu w kwocie  1 725 081,00 zł,  w tym:

     
w  §  950 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

w kwocie  1 278 761,00 zł        
w  §  952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 

w kwocie     400 000,00 zł        
w  §  957 – Nadwyżki z lat ubiegłych

w kwocie      46 320,00 zł        

2.  Ustala się rozchody budżetu w kwocie  426 244,00 zł,  w tym:
     

w  §  963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem  
                   środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w kwocie  426 244,00 zł        
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy
Jejkowice Nr XLV/188/2014
z dnia 15 września 2014 roku    

(Załącznik nr 7 do  uchwały budżetowej na rok 2014)           

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

Dział Rozdział § Nazwa zadania

w tym:
w tym: w tym:

1 010 01010 2310 18 600,00 18 600,00 --- --- 18 600,00 --- --- --- --- Miasto Rybnik

2 600 60004 2310 92 000,00 92 000,00 --- --- 92 000,00 --- --- --- --- Miasto Rybnik

3 600 60014 2710 50 000,00 50 000,00 --- --- 50 000,00 --- --- --- --- Powiat rybnicki

4 600 60014 6300 271 894,00 271 894,00 --- --- 271 894,00 --- --- --- --- Powiat rybnicki

Lp Kwota dotacji 
ogółem

Odbiorca 
dotacji

Dotacje dla 
jednostek 

sektora 
finansów 

publicznych

Dotacje dla 
jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych

Dotacje 
przedmio 

-towe 
Dotacje 

podmiotowe
Dotacje 
celowe

Dotacje 
przedmio 

-towe 
Dotacje 

podmiotowe
Dotacje 
celowe

Spłata pożyczki oraz 
odsetek od pożyczki 
zaciągniętej przez Miasto 
Rybnik na budowę 
kanalizacji sanitarnej w 
Gminie Jejkowice 

Komunikacja 
ponadlokalna
Pomoc finansowa na  
remont chodnika wraz z 
odwodnieniem przy 
drodze powiatowej nr 
5601S tj. ul. Głównej w 
Jejkowicach
Pomoc finansowa na 
realizację zadania pn. 
“Przebudowa drogi 
powiatowej 5608S na 
odcinku od skrzyżowania 
z drogą powiatową 
5601S w Jejkowicach do 
skrzyżowania  z drogą 
gminną – ul. Piaskową w 
Szczerbicach w części 
drogi powiatowej 
znajdującej się na terenie 
Gminy Jejkowice”
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Dział Rozdział § Nazwa zadania

w tym:
w tym: w tym:

5 754 75495 2310 38 919,00 38 919,00 --- --- 38 919,00 --- --- --- ---

6 801 80104 2310 48 000,00 48 000,00 --- --- 48 000,00 --- --- --- ---

7 801 80113 2310 9 000,00 9 000,00 --- --- 9 000,00 --- --- --- ---

8 801 80113 2310 4 500,00 4 500,00 --- --- 4 500,00 --- --- --- --- Miasto Rybnik

9 851 85154 2360 6 000,00 --- --- --- --- 6 000,00 --- --- 6 000,00

10 900 90002 6230 3 000,00 --- --- --- --- 3 000,00 --- --- 3 000,00

11 921 92105 2710 1 300,00 1 300,00 --- --- 1 300,00

Lp Kwota dotacji 
ogółem

Odbiorca 
dotacji

Dotacje dla 
jednostek 

sektora 
finansów 

publicznych

Dotacje dla 
jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych

Dotacje 
przedmio 

-towe 
Dotacje 

podmiotowe
Dotacje 
celowe

Dotacje 
przedmio 

-towe 
Dotacje 

podmiotowe
Dotacje 
celowe

Objęcie terenu Gminy 
Jejkowice działaniem 
Straży Miejskiej w 
Rydułtowach

Miasto 
Rydułtowy

Pobyt dzieci w 
przedszkolu
niepublicznym mającym 
siedzibę na terenie innej 
gminy 

Gmina do 
której 
uczęszcza 
dziecko 
będące 
mieszkańcem 
Gminy 
Jejkowice

Dowóz ucznia 
niepełnosprawnego do 
szkoły

Miasto 
Rydułtowy

Dowóz ucznia 
niepełnosprawnego do 
szkoły

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży w 
zakresie piłki nożnej

Ludowy Klub 
Sportowy 
“Jedność” 
Jejkowice

Dofinansowanie do 
inwestycji związanych ze 
składowaniem i utylizacją 
materiałów zawierających 
azbest na składowisku 
odpadów

Wnioskodawcy 
starający się o 
przyznanie 
dotacji

Pomoc finansowa na 
realizację zadania z 
zakresu kultury tj. 
organizację Dożynek 
Powiatowo – Gminnych

Gmina Lyski
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Dział Rozdział § Nazwa zadania

w tym:
w tym: w tym:

12 921 92116 2480 127 710,00 127 710,00 --- 127 710,00 --- --- --- --- ---

13 926 92605 2360 37 000,00 --- --- --- --- 37 000,00 --- --- 37 000,00

Ogółem 707 923,00 661 923,00 --- 127 710,00 534 213,00 46 000,00 --- --- 46 000,00

Lp Kwota dotacji 
ogółem

Odbiorca 
dotacji

Dotacje dla 
jednostek 

sektora 
finansów 

publicznych

Dotacje dla 
jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych

Dotacje 
przedmio 

-towe 
Dotacje 

podmiotowe
Dotacje 
celowe

Dotacje 
przedmio 

-towe 
Dotacje 

podmiotowe
Dotacje 
celowe

Dotacja dla instytucji 
kultury

Gminna 
Biblioteka 
Publiczna w 
Jejkowicach

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży w 
zakresie piłki nożnej

Ludowy Klub 
Sportowy 
“Jedność” 
Jejkowice
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