
Uchwała Nr  XXXVI/165/2005 
Rady Miejskiej w Ujeździe  

z dnia 22 czerwca  2005 roku 
 

w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2005 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); art.124 ustawy  
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 roku,  
Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851 z 2004 roku 
Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273 
poz.2703 z 2005 roku Nr 14 poz.114, Nr 64 poz.565) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co 
następuje; 
 
 

§ 1 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w  kwocie 2 321 242 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 25 000 zł 
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 000 zł 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 30 000 zł 
- wpływy z usług w kwocie 30 000 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 266 242 zł 
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie  
2 266 242 zł 
 - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących  

   z Unii Europejskiej – 1 699 681 zł 
- współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących  
   z Unii Europejskiej – 566 561 zł 

  
§ 2 

 
Zmniejsza się plan w przychodów kwocie 1 464 442 zł 
- nadwyŜki z lat ubiegłych w kwocie 1 464 442 zł 
 

§ 3 
 

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 856 800 zł 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
w kwocie 70 000 zł 
Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 70 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 70 000 zł 
  - modernizacja stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce w kwocie 70 000 zł 
 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 335 000 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 230 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 230 000 zł  
  - remonty dróg w kwocie 73 000 zł 
                       - oznakowanie ulic i oznakowanie pionowe dróg w kwocie 150 000 zł 



  - akcja zimowa dróg 7 000 zł 
 
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 105 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 105 000 zł 
  - remonty dróg w kwocie 105 000 zł 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 212 000 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 162 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 122 000 zł 
  - podziały geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe w kwocie 122 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł 
  - wykup gruntów w kwocie 40 000 zł 
 
Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 50 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 15 000 zł 
  - remonty budynków komunalnych w kwocie 15 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 35 000 zł 
  - modernizacja Punktu Rehabilitacyjnego w kwocie 35 000 zł 
 
Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 100 000 zł 
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 100 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 100 000 zł (wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego) 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 61 800 zł 
Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 61 800 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 61 800 zł(remont pomieszczeń w budynku urzędu po zalaniu  
- 37 800 zł, remont łazienek- 24 000 zł) 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 25 000 zł 
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 1 000 zł( bieŜące utrzymanie oddziału przedszkolnego) 
 
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 24 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 24 000 zł(bieŜące utrzymanie przedszkoli) 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 53 000 zł  
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 15 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 15 000 zł (wykonanie ekspertyzy zbiornika Biokos na oczyszczalni) 
 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 38 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 38 000 zł (wykonanie oświetlenia Klucz-Wapiennik 
- 18 000 zł, zakup i montaŜ transformatora olejowego na oczyszczalni – 20 000 zł) 

§ 4  
 
Zmniejsza się plan wydatków w  kwocie 65 287 zł 
Dział 750 Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 13 200 zł 
Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 13 200 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 13 200 zł  
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 52 087 zł 
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 52 087 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 52 087 zł  
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 45 650 zł 
 - bieŜące utrzymanie przedszkola 6 437 zł 
 
 



§ 5 
 
Zwiększa się plan wydatków w  kwocie 65 287 zł 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 13 200 zł 
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 200 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 13 200 zł 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 52 087 zł 
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 52 087 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 52 087 zł  
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 45 650 zł 
 - bieŜące utrzymanie oddziału przedszkolnego 6 437 zł  
 

§ 6 
 

Z dniem 01 lipca 2005 roku uchyla się postanowienia zawarte w uchwale Rady Miejskiej  
w Ujeździe Nr XXX/129/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budŜetu na 2005 
rok  w załączniku Nr 5 -  „Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych, środków 
specjalnych na 2005 rok” dotyczące środków specjalnych. 
Załącznik ten otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 7 
 
Uchwala się plan dochodów własnych i wydatków jednostek budŜetowych gminy zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 8 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 9 
 

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

 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
Piotr Kołodziej 

 
 



   

  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w 

Ujeździe 

 Nr XXXVI/165/2005   z dnia 22 czerwca 2005 roku 

   

   

PLAN PRZYCHODÓW  I WYDATKÓW 
ZAKŁADÓW BUD śETOWYCH 

NA 2005 ROK 
   
      

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE  PLAN 

    NA 2005 ROK 

  ZAKŁADY BUD śETOWE   

I. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej    

1. Stan środków obrotowych na początek roku 80 000 

2. Przychody ogółem 1 145 000 

  w tym:   

   - dotacje z budŜetu 95 000 

   - wpływy z usług i inne 1 050 000 

3. RAZEM ( 1+ 2 ) 1 225 000 

      

4. Wydatki ogółem 1 145 000 

  w tym:   

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 626 800 

   - wydatki bieŜące związane z działalnością ZGKiM 518 200 

5. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU ( 3 - 4 ) 80 000 

      

      

      

  OGÓŁEM PRZYCHODY 1 145 000 

  OGÓŁEM WYDATKI 1 145 000 
 


