UCHWAŁA NR XXIII/165/08
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy Jemielnica na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 29 poz.220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r.
Nr 17 poz.128 , Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 , poz.2104; z 2006 r.
Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i poz.1218, Nr 187 poz.1381,
Nr 249 poz.1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140
poz. 984) Rada Gminy uchwala co następuje :
§1
Zmniejsza się dochody budŜetowe na 2008 r.
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi”
w tym: dochody majątkowe § 8538
§ 8539
Dział 050 „Rybołówstwo i rybactwo ”
Rozdział 05095 „Pozostała działalność”
w tym: dochody bieŜące § 0830
Dział 600 „Transport i łączność”
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”
w tym: dochody majątkowe § 6260
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami”
w tym: dochody bieŜące § 0490
§2
Zwiększa się dochody budŜetowe na 2008 r.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem”
Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od czynności
cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
w tym: dochody bieŜące § 0310

o kwotę 1.362.650,37 zł
o kwotę 1.227.548,37 zł
o kwotę 1.227.548,37 zł
o kwotę 1.195.963,15 zł
o kwotę
31.585,22 zł
o kwotę
1.984 zł
o kwotę
1.984 zł
o kwotę
1.984 zł
o kwotę
93.118 zł
o kwotę
93.118 zł
o kwotę
93.118 zł
o kwotę
40.000 zł
o kwotę
o kwotę

40.000 zł
40.000 zł

o kwotę

223.229 zł

o kwotę

204.990 zł

o kwotę
o kwotę

204.990 zł
200.642 zł

§ 0340
Dział 758 „RóŜne rozliczenia”
Rozdział 75814 „ RóŜne rozliczenia finansowe”
w tym: dochody bieŜące § 0920
§3
Zmniejsza się wydatki budŜetowe na 2008 r.
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi”
w tym: wydatki majątkowe § 6050
§ 6640
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami”
w tym: wydatki bieŜące § 4210
§ 4270
§ 4300
§ 4590
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”
Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego”
w tym: wydatki bieŜące § 8078
§4
Zwiększa się wydatki budŜetowe na 2008 r.
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
Rozdział 01036 „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”
w tym: wydatki majątkowe § 6050
Dział 600 „Transport i łączność”
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”
w tym: wydatki majątkowe § 6050
Dział 750 „Administracja publiczna”
Rozdział 75095 „Pozostała działalność”
w tym: wydatki bieŜące § 4480
§ 4500

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

4.348 zł
18.239 zł
18.239 zł
18.239 zł

o kwotę 1.336.236,37 zł
o kwotę 1.085.000,37 zł
o kwotę 1.085.000,37 zł
o kwotę
775.000,37 zł
o kwotę
310.000,00 zł
o kwotę
241.987 zł
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

241.987 zł
2.000 zł
25.000 zł
23.000 zł
191.987 zł
9.249 zł

o kwotę
o kwotę

9.249 zł
9.249 zł

o kwotę
o kwotę

228.990 zł
10.000 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

10.000 zł
10.000 zł
14.000 zł
14.000 zł
14.000 zł
204.990 zł
204.990 zł
200.642 zł
4.348 zł

§5
Zmniejsza się plan rozchodów budŜetu na 2008 r. o kwotę 32.175 zł § 963 „Spłaty
poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej”
§6
Zmienia się Załącznik Nr 5 do uchwały budŜetowej
„Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budŜetowych w 2008
roku”, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§8
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicach
ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
( Norbert Jaskóła )

Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/165/08
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji
jednostek budŜetowych w 2008 roku.

Dział
Rozdział

Nazwa zadania

010
01008
010
01010

Projekt oraz wykonanie zagospodarowania stawów
wraz z infrastrukturą towarzysząca w Jemielnicy
Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
do nieruchomości – etap V – podetap V A – odcinek
sieci ul. Cicha
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
do nieruchomości w Jemielnicy III i IV etap – podetap
IV A
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji
Strzelce Opolskie
Zakup udziałów w spółce Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizacja
Wykonanie sieci wodociągowej na działkach
nowozabudowanych w Jemielnicy i Piotrówce
Wykonanie projektu wykonawczego
zagospodarowania dz. nr 653/1 w Gąsiorowicach oraz
dokumentacji do dochodzeń wodnoprawnych na
szczególne korzystanie z wód źródła w Gąsiorowicach
dz. nr 653/1
Roboty drogowe realizowane wspólnie ze Starostwem
Powiatowym zgodnie z porozumieniem
Przebudowa drogi gminnej – Nowa Kolonia
w Jemielnicy
Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej
w Gąsiorowicach ul. Leśna i Polna
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Centawie
Modernizacja ul. 1-go Maja w Jemielnicy –
dokumentacja techniczna
Modernizacja ul. Leśnej w Jemielnicy – dokumentacja
techniczna
Opracowanie dokumentacji technicznych wod.-kan.,

010
01010
010
01010
010
01010
010
01010
010
01036

600
60014
600
60016
600
60016
600
60017
600
60016
600
60016
700

Kwota w zł.

230.000
229.900

693.659

64.062
11.000
86.500
10.000

148.142
460.000
53.400
456.336
6.000
54.000
40.000

70095
700
70095
750
75023
754
75412
900
90002
900
90015
900
90015
900
90015
921
92109

elektrycznej – uzbrojenie terenów budowlanych przy
ul. M.Prawego w Jemielnicy
Wykonanie dokumentacji technicznej na rekonstrukcję
zabytkowego centrum wsi w Jemielnicy ul. Wiejska
Modernizacja budynków Urzędu Gminy – odnowienie
elewacji budynków
Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Jemielnica
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych
Gajdowe
Wykonanie dokumentacji technicznej zasilania
energetycznego nowych terenów budowlanych
Jemielnica ul. Korfantego
Wykonanie dokumentacji technicznej zasilania
energetycznego
terenów budowlanych Piotrówka
ul. 1-Maja
Przebudowa linii energetycznej w Gąsiorowicach
ul. Wolności
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Wierchlesiu
Razem :

65.000
85.000
13.105
100.000
20.000

30.000

26.000
100.000
2.962.104

