
Ujazd 16.12.2019 rok 
 

 
                                                                                                  Pan  
                                                                                                  Tomasz Cichoń 
                                                                                                   Przewodniczący 
                                                                                                   Rady Miejskiej 
                                                                                                   W Ujeździe 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2019 rok  
na sesji Rady Miejskiej w dniu  16 grudnia  2019 r. 
 
Do § 1 Zwiększenie planu dochodów w kwocie 142 632,00 zł 
 
Dział 756 Rozdział 75615 w kwocie 120 000,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości. 
Dział 758 w kwocie 20 632,00 zł w tym:  

 Rozdział 75801 w kwocie 10 632,00,00 zł, subwencja ogólna z części rezerwy 
oświatowej na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli 

 Rozdział 75814 w kwocie 10 000,00 zł, wpływy odsetek   
Dział 801 Rozdział 80101 w kwocie 2 000,00 zł, wpływy z różnych opłat dotyczy PSP w 
Ujeździe  
 
Do § 2 Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 3 868 592,69 zł. 
 
Dział 600 Rozdział 60016 w kwocie 3 097 083,89 zł, zmniejszenie dotacji w ramach 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: 
Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” 
Dział 854 Rozdział 85415 w kwocie 1 508,80 zł, pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Nr FB.3111.1.116.2019.ML z dnia 04.12.2019r o zmniejszeniu dotacji celowej na pomoc 
materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. 
Dział 855 Rozdział 85505 w kwocie 120 000,00 zł, zmniejszenie środków z innych źródeł na 
dofinansowanie funkcjonowania  żłobka 
Dział 900 Rozdział 90008  w kwocie 650 000,00 zł, zmniejszenie dotacji w ramach 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
 „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy 
Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”- 585 000,00 zł 
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy 
Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn II etap”- 65 000,00 zł 
 
Do § 3 Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 5 729 773,76 zł  
 
Dział 600 Rozdział 60016 w kwocie 5 073 964,96 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych, 
dotyczy zadania inwestycyjnego  
„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: 
Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” 
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie  4 586 758,05 zł,     
- płatność z budżetu gminy 487 206,91 zł 
Zadanie będzie realizowane w 2020 roku. 
 



 
 
Dział 854  w kwocie 5 808,80 zł w tym: 

 Rozdział 85401 w kwocie 4 300,00 zł, korekta planu wydatków PSP w Olszowej, 
zmniejszenie wydatków świetlicy  

 Rozdział 85415 w kwocie 1 508,80 zł, zmniejszenie dotacji celowej na pomoc 
materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. 

Dział 900 Rozdział 90008  w kwocie 650 000,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych, 
dotyczy zadań inwestycyjnych: 
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy 
Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”  
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie  585 000,00 zł,     
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy 
Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn etap II”  
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie  50 000,00 zł, 
- płatność z budżetu gminy w kwocie 15 000,00 zł    
Zadania będą realizowane w 2020 roku.  

 
Do § 4 Zwiększenie planu wydatków w kwocie 32 932,00 zł 
 
Dział 801w kwocie 16 932,00 zł w tym: 

 Rozdział 80101 w kwocie 12 632,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących  
            PSP w Ujeździe (wynagrodzenia - 10 632,00 zł, pozostałe wydatki – 2 000,00 zł) 

 Rozdział 80103 w kwocie 4 300,00 zł, korekta planu wydatków PSP w Olszowej, 
zwiększenie wydatków oddziałów przedszkolnych 

 
Dział 852 Rozdział 85278 w kwocie 10 000,00 zł, dotacja celowa na pomoc finansową dla 
Gminy Bierawa 
 
Do § 5 Zmniejszenie  planowanego deficytu  
 
Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 1 976 881,07  zł, źródło pokrycia deficytu -
przychody  z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 
 
Do § 6 Zmniejszenie przychodów 
 
Zmniejsza się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 1 976 881,07 zł  
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie              
1 976 881,07 zł 
 
                                                                               
Sporządził: 
Longina Napieracz- Skarbnik Gminy 
 
 
 
 


