
Uchwała Nr XLIII/192/2005 
Rady Miejskiej w Ujeździe  

z dnia 29 grudnia  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 z 2005 roku Nr 172 
poz.1441, Nr 175 poz.1457); 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, Nr 180 poz.1495) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje; 
 
 

§ 1 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie przychodów w kwocie 1 209 530 zł 
- nadwyŜki z lat ubiegłych w kwocie 1 209 530 zł  
 

§ 2 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 213 530 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 286 384 zł 
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
w kwocie 178 367  zł 
 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,  
              Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji  
   i Gwarancji Rolnej w kwocie 178 367 zł 
 
- Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 108 017 zł 
 - Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,  
              Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji  
   i Gwarancji Rolnej w kwocie 108 017 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 000 zł 
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe w kwocie 4 000 zł 
- Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizacje zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  
w kwocie 4 000 zł 
 
 
 
 



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 923 146 zł 
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
w kwocie 814 540 zł 
 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,  
              Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji  
   i Gwarancji Rolnej w kwocie 814 540 zł 
 
- Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 108 606 zł 
 - Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,  
              Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji  
   i Gwarancji Rolnej w kwocie 108 606 zł 
 

§ 3 
 

Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 7 000 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 000 zł 
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe w kwocie 4 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 4 000 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000 zł 
Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 3 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 3 000 zł, wyłapywanie bezdomnych psów 
 

§ 4 
 

Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 000 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000 zł 
Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 3 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 3 000 zł 
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000 zł 
 

§ 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 


