
UCHWAŁA NR XIX.150.2020 
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020r. 
poz. 713), art.212 ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 
1649, 2020 z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 252 711,00 zł. 

I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 60 000,00 zł. 

1. Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 60 000,00 zł 

1) dochody bieżące w kwocie 60 000,00 zł 

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 60 000,00 zł 

᠆ środki europejskie – 50 778,00 zł, 

᠆ środki budżetu państwa – 9 222,00 zł. 

II. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 25 711,00 zł. 

1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 21 300,00 zł 

1) dochody bieżące w kwocie 21 300,00 zł 

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 300,00 zł. 

2. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 
4 411,00 zł 

1) dochody bieżące w kwocie 4 411,00 zł 

a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 411,00 zł. 

III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 11 700,00 zł  

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 11 700,00 zł  

1) dochody bieżące w kwocie 11 700,00 zł 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 700,00 zł. 

IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 18 300,00 zł. 

1. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami w kwocie 18 300,00 zł. 

1) dochody bieżące w kwocie 18 300,00 zł 

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 300,00 zł. 

V. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 137 000,00 zł. 

1. Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 137 000,00 zł 

1) dochody majątkowe w kwocie 137 000,00 zł 

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 137 000,00 zł. 
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§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 972,00 zł. 

I. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 1 972,00 zł. 

1. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 972,00 zł 

1) dochody bieżące w kwocie 1 972,00 zł 

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 972,00 zł. 

§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 27 070,80 zł.  

I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 000,00 zł 

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 000,00 zł. 

1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł 

᠆ wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4 000,00 zł. 

II. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 23 070,80 zł. 

1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 13 070,80 zł 

1) wydatki majątkowe w kwocie 13 070,80 zł 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 070,80 zł 

„ „Budowa parkingu i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kluczu”. 

᠆ fundusz sołecki – Klucz – 13 070,00 zł. 

2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł 

a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł. 

§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 277 809,80 zł. 

I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 43 070,80 zł. 

1 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 43 070,80 zł 

1) wydatki majątkowe w kwocie 43 070,80 zł 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 43 070,80 zł 

„ „Zagospodarowanie terenu działki nr 413 w Kluczu”, 

᠆ fundusz sołecki –Klucz - 13 070,80 zł, 

᠆ budżet gminy – 30 000,00 zł. 

II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 7 000,00 zł. 

1. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł 

᠆ wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 zł. 

III. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 000,00 zł. 

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 000,00 zł. 

1) wydatki majątkowe w kwocie 4 000,00 zł 
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a) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł 

Dotacja dla OSP Niezdrowice. 

IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 84 439,00 zł. 

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 62 439,00 zł  

1) wydatki bieżące w kwocie 62 439,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 62 439,00 zł 

᠆ wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 62 439,00 zł. 

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 22 000,00 zł 

1) wydatki majątkowe w kwocie 22 000,00 zł 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 000,00 zł 

„Doposażenie placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Jaryszowie”., 

V. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 11 700,00 zł  

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 11 700,00 zł  

1) wydatki bieżące w kwocie 11 700,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 700,00 zł 

᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 700,00 zł. 

VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 36 600,00 zł. 

1. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami w kwocie 36 600,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 36 600,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 600,00 zł 

᠆ wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 36 600,00 zł. 

VII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 91 000,00 zł. 

1. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 6 000,00 zł 

1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł 

᠆ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 6 000,00 zł. 

2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 85 000,00 zł 

1) wydatki majątkowe w kwocie 85 000,00 zł 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 85 000,00 zł 

 „ Budowa placu zabaw w Starym Ujeździe” w kwocie 85 000,00 zł. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Cichoń 
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