
Uchwała Nr  XLIX/224/2006 
Rady Miejskiej w Ujeździe  

z dnia 22 czerwca 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 249poz. 2104, 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 61 002 zł 
- nadwyŜki z lat ubiegłych w kwocie 61 002 zł 
 

§ 2 
 

Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 161 653 zł 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 80 000 zł 
- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 80 000 zł 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 143 zł 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami  
w kwocie 5 143 zł  
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 70 598 zł 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 70 598 zł) 
  
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 5 912 zł 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) w kwocie 5 912 zł 
 

§ 3 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 910 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 910 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 910 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 910 zł 
 
 
 
 
 
 



§ 4 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 223 565 zł 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 910 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 910 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 910 zł, regulacja spływu wód deszczowych z dróg gminnych 
przebudowa zjazdu na drogę gminną w Ujeździe 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 95 000 zł 
Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 95 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 95 000 zł (analiza dotycząca przekształcenie ZGK i M w inną 
jednostkę oraz zakup usług 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 11 145 zł 
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 5 143 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 5 143 zł 
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 143 zł 
 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 6 002 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 6 002 zł, dotacja na realizacje projektu „e urząd dla 
mieszkańca Opolszczyzny” 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 85 598 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 85 598 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 15 000 zł, (remont łazienek i sanitariatów w SP w Olszowej) 
- wydatki majątkowe w kwocie 70 598 zł (wymiana posadzki w sali gimnastycznej  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe) 
  
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 5 912 zł 
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe w kwocie 5 912 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 5 912 zł (świadczenia społeczne) 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 25 000 zł  
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 20 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł (budowa oświetlenia Śródmieścia miasta Ujazd) 
 
Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 5 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 5 000 zł (wyłapywanie bezpańskich psów) 
 

§ 5 
 
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe XLIII/191/05  
z dnia 29 grudnia 2005 roku Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych  
na 2006 rok zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 6 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe XLVIII/222/06  
z dnia 23 maja 2006 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2006-2008 zostaje zmieniony 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 
 
 


