
 
 
 

Uchwała Nr XLVIII/222/2006 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 23 maja 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, z 
2006 roku Nr 17 poz.128); art.165, 166, 184 ust.1 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, Nr 169 poz.1420,  
z 2006 roku Nr 45 poz.319) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje; 
 

§ 1 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie przychodów w kwocie 357 460 zł 
- nadwyŜki z lat ubiegłych w kwocie 357 460 zł 
 

§ 2 
 

Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 16 386  zł 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 3 700 zł 
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych w 
kwocie 3 700 zł 
 
Dział 800 Oświata i wychowanie w kwocie 1 381 zł 
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej w kwocie 1 381 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 5 400 zł 
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych w 
kwocie 5 400 zł 
 
 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5 905 zł 
- wpływy z róŜnych dochodów w kwocie 5 905 zł, środki z naleŜytego wykonania umowy  
 

§ 3 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 443 846 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 195 000 zł 
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 80 000 zł 
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000 zł 
 
 
 
 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 70 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 70 000 zł, Budowa drogi zbiorczej w Strefie Aktywności Gospodarczej SAG 
Olszowa-Sieroniowice etap III 
 
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 45 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 45 000 zł, remont ścieŜek rowerowych – 25 000 zł, utwardzenie pobocza drogi 20 000 
zł 
 
Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 20 000 zł 
Rozdział 71095 Pozostała działalność w kwocie 20 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 20 000 zł, konkurs na zagospodarowanie obszaru urbanistycznego Ujazdu 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 106 560 zł 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 76 560 zł 



- wydatki bieŜące w kwocie 69 900 zł 
-  bieŜące utrzymanie urzędu w kwocie 58 000 zł, wymiana drzwi i tablic  

               informacyjnych, sieci hydrantów przeciwpoŜarowych 
 -  wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 900 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 6 660 zł, realizacja programu „e” urząd dla mieszkańca Opolszczyzny  
 
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 30 000 zł, promocja terenów inwestycyjnych gminy 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 381 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 381 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 1 381 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 25 905 zł 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 5 905 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 5 905 zł, opracowanie ekspertyz dotyczących oczyszczalni ścieków 
 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 20 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 20 000 zł, przeniesienie napowietrznej linii energetycznej 15 KV w SAG Olszowa 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 65 000 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 50 000 zł  
- wydatki bieŜące w kwocie 50 000 zł, dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 
 
Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 15 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 15 000 zł, opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Ujazd 
 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 30 000 zł 
Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 30 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł, Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową zaplecza 
socjalnego i infrastruktury towarzyszącej (dokumentacja) 

§ 4 
 

Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 134 700 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 70 000 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 70 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 70 000 zł  
 - budowa drogi zbiorczej SAG Olszowa – Sieroniowice etap II (dokumentacja) 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 200 zł 
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 200 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 1 200 zł 
 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 10 000 zł 
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy w kwocie 10 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 10 000 zł, organizacja prac społecznie uŜytecznych 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 53 500 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) 
 
Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 500 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 3 500 zł, środki Rady Sołeckiej w Olszowej 
 

§ 5 
 

Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 64 700 zł 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 3 500 zł  
Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 3 500 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 3 500 zł, Rada Sołecka w Olszowej 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 200 zł 
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 1 200 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 1 200 zł,  



 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 10 000 zł 
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 10 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 10 000 zł, organizacja prac społecznie uŜytecznych 
 
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 z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000 zł, 
w tym: 

- dla Parafii Rzymskokatolickiej w Ujeździe na dofinansowanie prac renowacyjno-konserwatorskich 
polegających na montaŜu p.w. demontaŜu rusztowań niezbędnych do wykonania remontu wieŜ w kościele p.w. Św. 
Andrzeja Apostoła w kwocie 25 000 zł 

- dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaryszowie na wydatki poniesione na  prace renowacyjno-
konserwatorskich polegających na wykonaniu posadzki w prezbiterium przeniesienie prezbiterium wymianę 
balustrad w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. 
 

§ 6 
 
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe XLIII/191/05  
z dnia 29 grudnia 2005 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2006-2008 zostaje zmieniony zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 7 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 8 
 

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


