
Uchwała Nr XLV/205/2006 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 27 lutego 2006 roku 

 
w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2006 rok 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568  
z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172 
poz.1441, Nr 175 poz.1457); art.165, 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku   
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, Nr 169 poz.1420) Rada Miejska w Ujeździe uchwala 
co następuje; 
 
 
 

§ 1 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie przychodów w kwocie 230 000 zł 
- nadwyŜki z lat ubiegłych w kwocie 230 000 zł 
 

§ 2 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 230 000 zł 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 45 000 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 40 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 15 000 zł (utrzymanie zimowe dróg) 
- wydatki majątkowe w kwocie 25 000 zł 

 (opracowanie dokumentacji projektowej na  „Budowę drogi dojazdowej oraz     
  kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w SAG Olszowa) 

 
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 5 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 5 000 zł (utrzymanie zimowe dróg) 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 50 000 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 50 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 50 000 zł 
 (podziały geodezyjne, opracowania i rozgraniczenia) 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 75 000 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 75 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 75 000 zł, („Wymiana posadzki w sali gimnastycznej  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe”) 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000 zł 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 10 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł („Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 
Ujazd”) 



Dział  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 50 000 zł 
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 50 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 50 000 zł 
 - dotacje celowe w kwocie 50 000 zł (dotacje na prace konserwatorskie,  
restauratorskie lub budowlane na obiektach zabytkowych) 
 

§ 3 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 60 146 zł 
 
Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 15 000 zł 
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 15 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 15 000 zł (opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy) 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 000 zł 
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 12 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 12 000 zł (utrzymanie biura Rady) 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 19 000 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 19 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 19 000 zł (bieŜące utrzymanie straŜy) 
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   
w kwocie 6 550 zł 
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych naleŜności budŜetowych  
w kwocie 6 550 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 6 550 zł (inkaso podatków, koszty ściągania naleŜności) 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7 596 zł 
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 7 596 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 7 596 zł (dokształcanie nauczycieli) 
 

§ 4 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 60 146 zł 
 
Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 15 000 zł 
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 15 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 15 000 zł  
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000 zł 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 000 zł 
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 12 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 12 000 zł (zakup urządzeń nagrywających i nagłaśniających) 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 19 000 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 19 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 19 000 zł (zakup aparatów tlenowych, motopompy) 



 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   
w kwoce 6 550 zł 
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych naleŜności budŜetowych  
w kwocie 6 550 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 6 550 zł  
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 550 zł 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7 596 zł 
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 7 596 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 7 596 zł   
 - dotacja celowa w kwocie 7 596 zł ( doradztwo metodyczne) 
 

 § 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
        Przewodniczący obrad 
        Piotr Kołodziej 
 
 
 


