
Uchwała Nr XLII/230/2009 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia  27 października 2009 roku 
 

w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2009 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, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku  
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458  
z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241); art. 166, art.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, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381,  
Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, 
z 2008 roku Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505  
z 2009 roku Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79 poz.666)  
Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje; 
 

§ 1 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 124 421 zł 
 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 97 171 zł 
- dochody majątkowe w kwocie 97 171 zł 

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych w kwocie 97 171 zł, w tym: 
           - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Ujazd  
             (Kopanina) w kwocie 84 592 zł 
 - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zimna Wódka –  
              Jaryszów (Buczki – Kolonia) w kwocie 12 579 zł 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 27 250 zł 
- dochody majątkowe w kwocie 27 250 zł 

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów     
  (związków powiatów), samorządów w kwocie 27 250 zł (ANROT w Opolu) 

 
§ 2 

 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 18 855 zł 
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 855 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 18 855 zł 
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących  
               gmin (związków gmin) w kwocie 18 855 zł 
 
 
 



§ 3 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 74 700 zł 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 36 000 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 36 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 36 000 zł 

- Budowa drogi ( utwardzenie nawierzchni jezdni) ul. Sportowej w Olszowej 
 
Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 25 000 zł 
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 25 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 25 000 zł 
 - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 25 000 zł 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 3 700 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 3 700 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 3 700 zł, zakup sprzętu ppoŜ 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  w kwocie 10 000 zł 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 10 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł 
 - budowa oświetlenia na ulicy Chrobrego w Ujeździe i na ul. Górnej w Zimnej Wódce  

 
§ 4 

 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie przychodów w kwocie 191 421 zł 
- nadwyŜki z lat ubiegłych w kwocie 191 421 zł 
 

§ 5 
  
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 160 555 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 36 000 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 11 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 11 000 zł  

zimowe utrzymanie dróg, opłaty za korzystanie ze środowiska 
 
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 25 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 25 000 zł, remont drogi w miejscowości Klucz 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 3 700 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 3 700 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 3 700 zł, zakup aparatu powietrznego  
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 000 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 2 000 zł, zakup energii 
 
 
 
 



Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 855 zł 
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 18 855 zł 
 - wydatki bieŜące w kwocie 18 855 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze    
    socjalnym (17 901 zł),wyprawki szkolne (954 zł) 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  w kwocie 40 000 zł 
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 5 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 5 000 zł, zbiórka worków foliowych 
 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 10 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł 
 - dobudowanie punktu oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym  
               w Nogowczycach w kwocie 10 000 zł 
 
Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 25 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 25 000 zł 
 - zakup oświetlenia świątecznego w kwocie 25 000 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 60 000 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby w kwocie 60 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł 

- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych w kwocie 60 000 zł, realizacja  
   zadania  „Przebudowa budynku straŜy poŜarnej na świetlicę wiejską wraz  

               z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku  
               w miejscowości Klucz” 
 

§ 6 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLI/226/2009 
z dnia 24 września 2009 roku „Wieloletni program inwestycyjny dla gminy Ujazd na lata  
2009 – 2011”  zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 7 
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI/204/2009 
z dnia 28 maja 2009 roku „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok” zmienia się zgodnie z załącznikiem  
Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 8 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 9 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
         Przewodniczący obrad 
         Jan KałuŜny 


