
Ujazd 27.01.2020 rok 
 

 
                                                                                                  Pan  
                                                                                                  Tomasz Cichoń 
                                                                                                   Przewodniczący 
                                                                                                   Rady Miejskiej 
                                                                                                   W Ujeździe 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2020 rok  
na sesji Rady Miejskiej w dniu  27 stycznia  2020 r. 
 
Do § 1 Zwiększenie planu dochodów w kwocie 40 500,00 zł. 
 
Dział 758 Rozdział 75814 w kwocie 40 500,00 zł , wpływy z rozliczenia podatku VAT  
za rok 2019  
 
Do § 2 Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 472 030,00 zł  
 
Dział 600 Rozdział 60016 w kwocie 472 030,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych, 
dotyczy zadania inwestycyjnego  
„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: 
Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” 
Dział 801 Rozdział 80101 w kwocie 2 700,00 zł, korekta planu wydatków PSP Jaryszów, 
zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. 
 
Do § 4 Zwiększenie planu wydatków w kwocie 512 530,00 zł 
 
Dział 754 Rozdział 75414 w kwocie 500,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wypłatę 
utraconego wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi. 
 
Dział 758 Rozdział 75414 w kwocie 40 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków za usługi 
prawniczo- podatkowe. 
 
Dział 801 rozdział 80146 w kwocie 2 700,00 zł  - zwiększenie planu wydatków na 
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  PSP w Jaryszowie 
 
Dział 900  w kwocie 272 030,00 zł w tym: 

 Rozdział 90001 w kwocie 7 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na opracowanie 
dokumentacji - etap II zadania inwestycyjnego:  

     „Odwodnienie ul. Gliwickiej  w Niezdrowicach” 
 Rozdział 90008 w kwocie 265 030,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie 

inwestycyjne : 
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, 
Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” 

Dział 921 w kwocie 200 000,00 zł w tym: 
 Rozdział 92109 w kwocie 50 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie 

inwestycyjne: 
„Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce” 



 Rozdział 92195 w kwocie 150 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie 
inwestycyjne: 
„Wykonanie monitoringu ruin zamku oraz barierek wydzielających strefę bezpieczną 
od muru zamku” w kwocie 50 000,00 zł 

            „Budowa placu zabaw w Starym Ujeździe” w kwocie 100 000,00 zł 
 
 
Sporządził: 
Longina Napieracz- Skarbnik Gminy 
 
 
 
 


