
Uchwała Nr  LI/241/2006 
Rady Miejskiej w Ujeździe  

z dnia 05 września 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, 184 ust.1  
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104,  
Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708)  Rada Miejska w Ujeździe 
uchwala co następuje; 
 

§ 1 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 52 350 zł  
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 5 000 zł 
- wpływy z róŜnych opłat w kwocie 5 000 zł 
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej  oraz wydatki związane z ich poborem                          
w kwocie 47 350 zł 
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 47 350 zł 
 

§ 2 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 5 000 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 5 000 zł 
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego  
na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 000 zł 
 

§ 3 
 

Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 600 zł 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 1 600 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 1 600 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 1 600 zł, bieŜące utrzymanie OSP 
 

§ 4 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 48 950 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 15 000 zł 
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 15 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 15 000 zł,  
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne             
               realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu   
               terytorialnego w kwocie 15 000 zł 



 
 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 20 000 zł 
Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 20 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 20 000 zł (remonty mienia gminnego) 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 350 zł 
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5 000 zł 
- wydatki bieŜące  w kwocie 5 000 zł (wykonanie statuetek) 
 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 7 350 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 7 350 zł 
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 350 zł 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 1 600 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 1 600 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 1 600 zł(zakup aparatów tlenowych, motopompy, pilarki) 
 

§ 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 
 


