Projekt
z dnia 18 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 i poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366,
poz. 1669 i poz. 1693) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetowe na 2018 r.
Dział 758 „Różne rozliczenia”
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”
dochody bieżące
- § 2920

o kwotę
o kwotę
o kwotę

4 368 zł
4 368 zł
4 368 zł

o kwotę

4 368 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę

4 368 zł
4 368 zł
4 368 zł

o kwotę

4 368 zł

§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetowe na 2018 r.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”
wydatki bieżące
- § 4210
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
Plan wydatków budżetu ogółem wynosi
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Plan przychodów ogółem wynosi
- pożyczki i kredyty
- wolne środki
Plan rozchodów ogółem wynosi
- spłaty pożyczek i kredytów
- udzielone pożyczki

27 366 935,45 zł
25 515 119,51 zł
1 851 815,94 zł
28 051 747,45 zł
24 204 520,45 zł
3 847 227,00 zł
2 522 099,00 zł
1 104 000,00 zł
1 418 099,00 zł
1 837 287,00 zł
1 731 812,00 zł
105 475,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Norbert Jaskóła
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Uzasadnienie
Zwiększa się dochody budżetowe per saldem o kwotę 4 368 zł
w rozdziale 75801 o kwotę 4 368 zł
-została przyznana subwencja oświatowa i przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych
z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli (Gmina wypłaciła odprawy w wysokości 29 537 zł,
a otrzymała 4 368 zł)
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4 368 zł
w rozdziale 80101o kwotę 4 368 zł,
-zwiększa się wydatki bieżące w oświacie o kwotę 4 368 zł.
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