
 

 

UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zm.1) ) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305 ze zm.2) ) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XL/258/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 234.000,00 zł, w tym: 

a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 

– Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 

– § 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 234.000,00 zł; 

2) Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę  234.000,00 zł, w tym: 

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 

– Rodz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi: 

– § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł (budowa kanalizacji 

sanitarnej w Ścigowie); 

b) Dział 600 – Transport i łączność: 

– Rodz. 60016 – Drogi publiczne gminne: 

– § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.000,00 zł (przebudowa dróg gminnych 

ul. Słowackiego i Ogrodowej oraz drogi wewnętrznej ul. Osiedle w Strzeleczkach), 

– § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł (przebudowa drogi gminnej ul. 

Kościelnej w Komornikach), 

c) Rozdz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

– Rodz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg: 

– § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.000,00 zł (zakup i montaż ulicznych 

lamp solarnych na ul. Słonecznej w Zielinie) 

§ 2.1. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 3.819.247,41 zł. 

2. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 42.526.691,59 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 32.316.291,59 zł; 

2) dochody majątkowe 10.210.400,00 zł. 

3. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 46.345.939,00 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 32.767.439,00 zł; 

2) wydatki majątkowe 13.578.500,00 zł. 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 

oraz poz. 2270 



 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  


