
Uchwała Nr LII/244/2006 
Rady Miejskiej w Uje ździe  

z dnia 26 wrze śnia 2006 roku 
 

w sprawie zmian w bud Ŝecie 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) oraz.art.420 w związku z art.406 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902)  
Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje; 
 

§ 1 
 

Zmniejsza si ę bud Ŝet gminy po stronie wydatków w kwocie 141 900 zł 
 
Dział 710 Działalno ść 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 758 Ró Ŝne rozliczenia w kwocie 24 250 zł 
Rozdział 75818  Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 24 250 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 24 250 zł, rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych  
z oświatą i wychowaniem  
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 97 000 zł 
Rozdział 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 97 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 97 000 zł 
 - budowa drogi dojazdowej oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  

   w SAG Olszowa  w kwocie 97 000 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 650 zł 
Rozdział 92195  Pozostała działalność w kwocie 650 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 650 zł, wydatki Rad Sołeckich na działalność kulturalną 
 

§ 2 
 
Zwiększa si ę bud Ŝet gminy po stronie wydatków w kwocie 141 900 zł 
 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie ele ktryczn ą, gaz i wod ę  
w kwocie 15 000 zł 
Rozdział 40002  Dostarczanie wody w kwocie 15 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 15 000 zł 
 - dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych zakładów budŜetowych w kwocie 15 000 zł  
(modernizacja filtra pośpiesznego na terenie stacji wodociągowej w Ujeździe) 
 
Dział 600 Transport i ł ączno ść w kwocie 650 zł 
Rozdział 60017  Drogi wewnętrzne w kwocie 650 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 650 zł, zakup materiałów na remont mostków przez Radę Sołecką w 
Jaryszowie 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 000 zł  
Rozdział 75053  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 2 000 zł 



- wydatki bieŜące w kwocie 2 000 zł, urządzenie nowego lokalu wyborczego  
w Niezdrowicach 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 24 250 zł 
Rozdział 80101  Szkoły podstawowe w kwocie 19 085 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 19 085 zł 
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19 085 zł 
Rozdział 80104  Przedszkola w kwocie 5 165 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 5 165 zł 
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 165 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 100 000 zł 
Rozdział 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 100 000 zł                           - wydatki 
majątkowe w kwocie 100 000 zł 
 - adaptacja budynku po SP w Niezdrowicach na potrzeby kulturalno – społeczne wsi, 
współfinansowanie  
 

§ 3 
 
Zwiększa się plan wydatków bieŜących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej o kwotę 40 000 zł na zadaniu dopłata do wywozu nieczystości płynnych 
Dział 900 rozdz.90011 § 4300 w kwocie 40 000 zł 
 

§ 4 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr L/240/2006 
z dnia 01 sierpnia 2006 roku Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na 2006 rok zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem  
Nr 1 do niniejszej uchwały 
 

§ 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 


