
UCHWAŁA Nr XXVI/168/2009 
Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Polska Cerekiew na rok 2010 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 258 art.264 ust.3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) w 
związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241)   
 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się dochody budŜetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 18 314 329,00 zł, w tym: 
1) dochody bieŜące 10 837 350,00 zł; 
2) dochody majątkowe 7 476 979,00 zł; 

- jak w załączniku nr 1. 
 

§ 2 
 

Ustala się wydatki budŜetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 23 360 390,00 zł, w tym: 
1) wydatki bieŜące 9 176 247,00 zł; 
2) wydatki majątkowe 14 184 143,00 zł; 

- jak w załączniku nr 2. 
 

§ 3 
 
Deficyt budŜetu w kwocie 5 046 061,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 
zaciągniętego kredytu. 

 
§ 4 

 
Ustala się: 

1) przychody budŜetu w łącznej kwocie 9 957 574,00 zł; 
2) rozchody budŜetu w łącznej kwocie 4 911 513,00 zł  
-  zgodnie z załącznikiem nr 3.  

 
§ 5 

 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąganych na: 

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 800 000 zł; 
2. sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 5 046 061 zł; 
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących                   

z budŜetu Unii Europejskiej w kwocie 4 911 513zł. 
 
 
 



§ 6 
 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budŜetu w kwocie 30 000 zł 
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 22 000 zł 
    z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości  22 000 zł. 

 
§ 7 

 
1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w wysokości 

65 000 zł przeznacza się na wydatki budŜetu na realizacje zadań ujętych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63 000 
zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000 zł – 
zgodnie z załącznikiem nr 4. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zleconych gminie odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 i w załączniku nr 6 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7 

 
 

§ 8 
 

Wydatki budŜetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w 
załączniku nr 8. 
 

 
§ 9 

 
1. Ustala się: 
1) Zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 
2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010  - 2012 zgodnie z    

załącznikiem nr 10. 
3) Limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających 
zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych – jak w załączniku nr 11 

 
2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 
wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu – jak w 
załączniku nr 10 i w załączniku nr 11. 

 
 
 

§ 10 
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej – jak w załączniku nr 12. 

 
 

§ 11 
 

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budŜetowego  - jak w załączniku nr 13. 



§ 12 
 

UpowaŜnia się Wójta do: 
1. zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 800 000 zł 
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków 

bieŜących na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień 

między działami 
4. przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków, 
 
 

§ 13 
 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budŜetu czasowo wolnych 
środków budŜetowych na rachunkach w innym banku niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu. 

 
§ 14 

 
UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i 
termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 800 000 zł. 

 
 

§ 15 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 16 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Kołeczko 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 Załącznik nr 1 
                                                                                                 do Uchwały Nr XXVI/168/2009 
                                                                                                 Rady Gminy Polska Cerekiew 

 
                                                                                                z dnia 30 grudnia 2009 r. 

                         PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA 2010 R. 

 
     § Wyszczególnienie 

Plan dochodów na 
2010 r. 

3 4 5 
  

I. DOCHODY BIEśĄCE 
  

  Leśnictwo 650 
  Gospodarka leśna 650 

0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa , 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

650 

  Gospodarka mieszkaniowa  11 300 
  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 300 

0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste 
nieruchomości 5 000 

0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa 
lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

1 500 

0830 Wpływy z usług 4 800 

  Administracja publiczna 230 669 

  Urzędy wojewódzkie 69 590 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

69 590 

  Starostwa powiatowe 50 379 
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

50 379 

  Urzędy gmin 4 700 
0830 Wpływy z usług 4 500 
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 

  Pozostała działalność 106 000 
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację zadań bieŜących jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 

106 000 



  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 793 

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 793 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

793 

  Obrona narodowa 1 000 
  Pozostałe wydati obronne 1 000 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

1 000 

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 1 000 
  Obrona cywilna 1 000 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

1 000 

  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

5 619 675 

  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000 
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 

karty podatkowej  10 000 

  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych  od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 

3 351 752 

0310 Podatek od nieruchomości 3 095 525 
0320 Podatek rolny 210 471 
0330 Podatek leśny 3 256 
0340 Podatek od środków transportowych 41 700 
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 

  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz  podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 

1 008 705 

0310 Podatek od nieruchomości 455 683 
0320 Podatek rolny 503 079 
0330 Podatek leśny 318 
0340 Podatek od środków transportowych 20 225 
0360 Podatek od spadków i darowizn 2 000 
0370 Opłata od posiadania psów 1 200 
0430 Wpływy z opłaty targowej 100 



0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 000 
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 

  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 81 000 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 000 
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 65 000 

  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 1 168 218 
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 153 218 
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000 

  RóŜne rozliczenia 3 399 848 
  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 3 020 773 

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 3 020 773 
  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 359 075 

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 359 075 
  RóŜne rozliczenia finansowe 20 000 

0920 Pozostałe odsetki 20 000 
  Oświata i wychowanie 420 015 
  Szkoły podstawowe 230 015 

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnj Polityki Rolnej 195 513 
2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnj Polityki Rolnej 34 502 

  Przedszkola 106 000 
0830 Wpływy z usług 106 000 

  DowoŜenie uczniów do szkół 13 000 
0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa 

lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

13 000 

  Stołówki szkolne 71 000 
0830 Wpływy z usług 71 000 

  Pomoc społeczna 1 120 000 
  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 851 000 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

848 000 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000 

  Składki na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

7 000 



2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

1 000 

2030 Dotacje celowe  przekazane z budŜetu państwa na realizację własnych 
zadań bieŜących gmin 6 000 

  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 122 000 

2030 Dotacje celowe  przekazane z budŜetu państwa na realizację własnych 
zadań bieŜących gmin 122 000 

  Zasiłki stałe 42 000 
2030 Dotacje celowe  przekazane z budŜetu państwa na realizację własnych 

zadań bieŜących gmin 42 000 

  Ośrodki pomocy społecznej 89 000 
0830 Wpływy z usług 12 000 
2030 Dotacje celowe  przekazane z budŜetu państwa na realizację własnych 

zadań bieŜących gmin 77 000 

  Pozostała działalność 9 000 
0690 Wpływy z róŜnych opłat 840 
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację zadań bieŜących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 

8 160 

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 400 
  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000 

0830 Wpływy z usług 30 000 
  Wpływy  i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 400 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 400 
  Pozostała działalność 2 000 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 2 000 

RAZEM DOCHODY BIE śĄCE  10 837 350,00 

w tym   

  

zadania zlecone  921 383 

                      II. DOCHODY MAJATKOWE 
 

  Transport i ł ączność 510 900 
  Drogi publiczne gminne 510 900 
  Dochody majątkowe: 510 900 

6330 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 510 900 

  Gospodarka mieszkaniowa  712 000 
  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 712 000 
  Dochody majątkowe: 712 000 



0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 712 000 

  Administracja publiczna 221 000 
  Urzędy gmin 221 000 

  Dochody majątkowe: 221 000 

6208 Dotacje rozwojowe 195 000 

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 2 i 3 uofp 

195 000 

6339 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 26 000 

  Oświata i wychowanie 321 822 
  Szkoły podstawowe 321 822 
  Dochody majątkowe: 321 822 

6208 Dotacje rozwojowe 320 322 

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 2 i 3 uofp 

320 322 

6209 Dotacje rozwojowe 1 500 

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 684 878 

  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 684 878 
  Dochody majątkowe: 1 684 878 

6208 Dotacje rozwojowe 1 684 878 

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 2 i 3 uofp 

1 684 878 

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 799 744 

  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 774 866 
  Dochody majątkowe: 774 866 

6308 

Wpływy z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

774 866 

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 2 i 3 uofp 

774 866 

  Pozostała działalność 24 878 
  Dochody majątkowe: 24 878 

6308 

Wpływy z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

24 878 

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 2 i 3 uofp 

24 878 

  Kultura fizyczna i sport 3 226 635 



  Obiekty sportowe 3 226 635 
  Dochody majątkowe: 3 226 635 

6208 Dotacje rozwojowe 3 226 635 

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 2 i 3 uofp 

3 226 635 

RAZEM DOCHODY MAJ ĄTKOWE 7 476 979,00 
    

  

    
  DOCHODY OGÓŁEM 18 314 329,00 
      
  PRZYCHODY 9 957 574,00 

903 Przychody z zaciągniętych poŜyczek na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 4 911 513,00 

952 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym 5 046 061,00 

 OGÓŁEM Dochody + Przychody 28 271 903,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    Załącznik nr 2 
                                                                                    do Uchwały Nr XXVI/168/2009 
                                                                                    Rady Gminy Polska Cerekiew 

   

                                                                                 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

  

PLAN WYDATKÓW BUD śETOWYCH NA 2010 R. 

 

Dział Rozdział   Nazwa Plan wydatków                       
na 2010 r. 

1 2 3 4   
      

WYDATKI BIE śĄCE 
  

010     Rolnictwo i łowiectwo   47 000 
  01008   Melioracje wodne 2 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 2 000 

      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 2 000 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

2 000 
  01030   Izby rolnicze 15 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 15 000 
      dotacje na zadania bieŜące 15 000 

  01095   Pozostała działalność 30 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 30 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 30 000 
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1 500 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

28 500 

600     Transport i ł ączność 84 500 
  60016   Drogi publiczne gminne 63 500 
      Wydatki bieŜące, w tym: 63 500 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 63 500 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
63 500 

  60095   Pozostała działalność 21 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 21 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 21 000 
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

15 000 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
6 000 

          
700     Gospodarka mieszkaniowa  288 500 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 288 500 



      Wydatki bieŜące, w tym: 288 500 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 288 500 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 288 500 
          

710     Działalność usługowa 67 350 
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 61 350 
      Wydatki bieŜące, w tym: 61 350 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 61 350 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

61 350 

  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 6 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 6 000 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

6 000 
          

750     Administracja publiczna 2 181 269 
  75011   Urzędy wojewódzkie 69 590 

Wydatki bieŜące, w tym: 69 590 
wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 69 590 
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 850 

      

          wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 740 
  75020   Starostwa powiatowe 50 379 
      Wydatki bieŜące, w tym: 50 379 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 50 379 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

50 379 

  75022   Rady gmin 62 500 
      Wydatki bieŜące, w tym: 62 500 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 4 000 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
4 000 

      świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 500 

  75023   Urzędy gmin 1 776 500 
      Wydatki bieŜące, w tym: 1 776 500 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 

1 774 500 
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1 460 000 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

314 500 

      świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 45 000 



      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 45 000 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
45 000 

  75095   Pozostała działalność 177 300 
      Wydatki bieŜące, w tym: 177 300 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 134 000 
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

114 500 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
19 500 

      dotacje na zadania bieŜące 21 300 

      świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000 
          
751     Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

793 
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa  793 
      Wydatki bieŜące, w tym: 793 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 793 

                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
500 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
293 

          
752     Obrona narodowa 1 000 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 1 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 1 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 1 000 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
1 000 

          

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 107 200 

  75412   Ochotnicze straŜe poŜarne 100 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 100 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 95 000 
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 700 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 82 300 
      świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 

  75414   Obrona cywilna 3 500 
      Wydatki bieŜące, w tym: 3 500 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 3 500 



                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
910 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
2 590 

  75495   Pozostała działalność 3 700 
      Wydatki bieŜące, w tym: 3 700 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 3 700 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

3 700 

          
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnych oraz  wydatki związane z ich poborem 32 000 

  75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
naleŜności budŜetowych 32 000 

      Wydatki bieŜące, w tym: 32 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 32 000 
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

26 000 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
6 000 

          

757     Obsługa długu publicznego 50 000 
  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 

poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego 50 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 50 000 
      obsługa długu  50 000 

          
758     RóŜne rozliczenia 52 000 

  75818   Rezerwy ogólne i celowe 52 000 
      Rezerwy ogólne  

30 000 

      Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego 
22 000 

801     Oświata i wychowanie 4 016 385 
  80101   Szkoły podstawowe 2 028 765 
      Wydatki bieŜące, w tym: 2 028 765 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 1 713 150 
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1 437 900 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
275 250 

      świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 600 
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , w części 
związanej z realizacją zadań gminy 

230 015 

      

    



  80104   Przedszkola 890 320 
      Wydatki bieŜące, w tym: 890 320 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 861 520 

                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
722 000 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
139 520 

      świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 800 
  80110   Gimnazja 795 650 
      Wydatki bieŜące, w tym: 795 650 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 749 550 
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700 000 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49 550 
      świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 100 
  80113   DowoŜenie uczniów do szkół 86 200 
      Wydatki bieŜące, w tym: 86 200 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 86 200 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86 200 
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 22 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 22 000 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 000 
      dotacje na zadania bieŜące 5 000 
  80148   Stołówki szkolne 170 050 
      Wydatki bieŜące, w tym: 170 050 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 169 750 
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85 100 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84 650 
      świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 
  80195   Pozostała działalność 23 400 
      Wydatki bieŜące, w tym: 23 400 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 23 400 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 400 
          

851     Ochrona zdrowia 65 000 
  85153   Zwalczanie narkomanii 2 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 2 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 2 000 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

2 000 
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 63 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 63 000 
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 000 



                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 000 
          

852     Pomoc społeczna 1 496 400 
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 848 000 

      Wydatki bieŜące, w tym: 848 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 38 700 

                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
31 100 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
7 600 

      świadczenia na rzecz osób fizycznych 809 300 
  85213   Składki na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

7 000 

      Wydatki bieŜące, w tym: 7 000 

      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 7 000 

                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000 

  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 147 000 

      Wydatki bieŜące, w tym: 147 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 5 000 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000 
      świadczenia na rzecz osób fizycznych 142 000 
  85215   Dodatki mieszkaniowe 40 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 40 000 
      świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000 
  85216   Zasiłki stałe 42 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 42 000 
      świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 000 
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 262 900 
      Wydatki bieŜące, w tym: 262 900 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 261 700 
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

234 500 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
27 200 

      świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200 

  85295   Pozostała działalność 149 500 
      Wydatki bieŜące, w tym: 149 500 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 51 900 



                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
51 900 

      dotacje na zadania bieŜące 50 000 
      świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 600 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , w części 
związanej z realizacją zadań gminy 

5 000 

      

    
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 7 000 

  85401   Świetlice szkolne 1 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 1 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 1 000 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
1 000 

  85415   Pomoc materialna dla uczniów 6 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 6 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 6 000 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000 
          

900     Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 318 200 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 32 200 
      Wydatki bieŜące, w tym: 32 200 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 32 200 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 200 

  90013   Schroniska dla zwierząt 6 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 6 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 6 000 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
6 000 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 280 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 280 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 280 000 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
280 000 

          
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

245 700 
  92108   Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 37 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 37 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 37 000 
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

30 000 



                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
7 000 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 19 800 
      Wydatki bieŜące, w tym: 19 800 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 19 800 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

19 800 
  92116   Biblioteki 108 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 108 000 
      dotacje na zadania bieŜące 108 000 

  92195   Pozostała działalność 80 900 
      Wydatki bieŜące, w tym: 80 900 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 60 900 

                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
17 400 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
43 500 

      wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , w części 
związanej z realizacją zadań gminy 

10 000 
      dotacje na zadania bieŜące 10 000 
          

926     Kultura fizyczna i sport 115 950 
  92601   Obiekty sportowe 47 950 
      Wydatki bieŜące, w tym: 47 950 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 47 950 
                wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

4 500 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
43 450 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 68 000 
      Wydatki bieŜące, w tym: 68 000 
      wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 8 000 
                wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 000 
      dotacje na zadania bieŜące 60 000 
          

 Razem wydatki bieŜące 9 176 247,00       

 w tym  zadania  zlecone 921 383 
      

WYDATKI MAJ ĄTKOWE 
  

010     Rolnictwo i łowiectwo   58 000,00 

  01008   Melioracje wodne 58 000,00 

      Wydatki majątkowe, w tym: 58 000,00 
      inwestycje i zakupy inwestycyjne 58 000,00 



600     Transport i ł ączność 1 021 800,00 
  60016   Drogi publiczne gminne 1 021 800,00 
      Wydatki majątkowe, w tym: 1 021 800,00 

      inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 021 800,00 
700     Gospodarka mieszkaniowa  20 000 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 
      Wydatki majątkowe, w tym: 20 000 
      inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 

750     Administracja publiczna 260 000,00 
  75023   Urzędy gmin 260 000,00 
      Wydatki majątkowe, w tym: 260 000,00 

      inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 260 000,00 
      na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z 
realizacją zadań gminy 

260 000,00 
801     Oświata i wychowanie 485 000,00 

  80101   Szkoły podstawowe 485 000,00 
      Wydatki majątkowe, w tym: 485 000,00 

      inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 485 000,00 
      na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z 
realizacją zadań gminy 

435 000,00 
900     Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 3 051 509,80 
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 961 509,80 
      Wydatki majątkowe, w tym: 2 961 509,80 
      inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 961 509,80 
      na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z 
realizacją zadań gminy 

2 961 509,80 
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 90 000,00 
      Wydatki majątkowe, w tym: 90 000,00 
      inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

1 315 478,80 
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 272 120,00 
      Wydatki majątkowe, w tym: 1 272 120,00 
      inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 272 120,00 



      na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z 
realizacją zadań gminy 

1 272 120,00 
  92195   Pozostała działalność 43 358,80 
      Wydatki majątkowe, w tym: 43 358,80 
      inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 43 358,80 
      na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z 
realizacją zadań gminy 

43 358,80 
926     Kultura fizyczna i sport 7 972 354,40 

  92601   Obiekty sportowe 7 972 354,40 
      Wydatki majątkowe, w tym: 7 972 354,40 
      inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 972 354,40 

      na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z 
realizacją zadań gminy 

7 972 354,40 

 Razem wydatki majątkowe 14 184 143,00       

    
      WYDATKI OGÓŁEM 23 360 390,00 
          
      

ROZCHODY 4 911 513,00 

    963 Spłaty poŜyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z 
budŜetu Unii Europejskiej 

4 911 513,00 

      Ogółem wydatki + rozchody 28 271 903,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             Załącznik nr 3  
 do uchwały Nr XXVI/168/2009                                         
Rady Gminy Polska Cerekiew 

                                                                                                            z  dnia 30 grudnia 2009 r. 
 
 
 
Planowane dochody budŜetu Gminy 18 314 329 zł 
Planowane wydatki budŜetu Gminy 23 360 390 zł 
 
Deficyt budŜetu wyniesie 5 046 061 zł i zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym. 
 
 
 

Przychody i rozchody budŜetu w 2010 r. 
 
 

                                                                                               w złotych 
 

Lp. 
 

Treść 
 

Kwota 2010 r. 

 
I.                                Przychody ogółem: 

 

 
9 957 574 

1. Przychody z zaciągniętych poŜyczek na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej 
 

 
4 911 513 

2. Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów 
na rynku krajowym 

5 046 061 

 
II.                              Rozchody ogółem: 

 

 
4 911 513 

 
1. 

Spłaty poŜyczek otrzymanych na sfinansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 
 

 
4 911 513 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                Załącznik nr 4  
  do uchwały Nr XXVI/168/2009                                                                                                                          
Rady Gminy Polska Cerekiew 

                                                                                                                z dnia 30 grudnia 2009 r. 
 
 
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki na 
realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwi ązywania 
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 
 
 

 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody 
bieŜące 

Wydatki 
bieŜące 

 
756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

65 000  

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 

65 000  

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ 
alkoholu 

65 000  

851   Ochrona zdrowia  65 000 

 85153  Zwalczanie narkomanii  2 000 

   wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 
 

 2 000 

      wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
 

 2 000 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  63 000 

   wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 
 

 63 000 

       wynagrodzenia i składki od nich naliczane  42 000 

       wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
 

 21 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                
Załącznik nr 5 

 do Uchwały Nr XXVI/168/2009  
 Rady Gminy Polska Cerekiew 
 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

     

Dochody zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej i innych zleconych 
odr ębnymi ustawami w 2010 r. 

     

     

Dział Rozdział      § Wyszczególnienie 
Plan dochodów 

na 2010 r. 

1 2 3 4   

750     Administracja publiczna 69 590 

  75011   Urzędy wojewódzkie 69 590 

      Dochody bieŜące 69 590 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

69 590 

751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

793 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

793 

      Dochody bieŜące 793 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

793 

752     Obrona narodowa 1 000 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 1 000 

      Dochody bieŜące 1 000 



    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

1 000 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

1 000 

  75414   Obrona cywilna 1 000 

      Dochody bieŜące 1 000 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

1 000 

852     Pomoc społeczna 849 000 

  85212   
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

848 000 

      Dochody bieŜące 848 000 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

848 000 

  85213   
Składki na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne  

1 000 

      Dochody bieŜące 1 000 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

1 000 

      Razem 921 383 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                
Załącznik nr 6 

 do Uchwały Nr XXVI/168/2009  
 Rady Gminy Polska Cerekiew 
 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

     

Wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej i innych 
zleconych odr ębnymi ustawami w 2010 r.  

     

     
 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Plan 

wydatków 
na 2010 r.  

1 2 4    

750   Administracja publiczna 69 590  
  75011 Urzędy wojewódzkie 69 590  

Wydatki bieŜące, w tym: 69 590  
    wydatki jednostek budŜetowych, 

w tym: 69 590 
 

              wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 67 850  

              wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 1 740  

751   

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

793 

 

  75101 
Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

793 
 

Wydatki bieŜące, w tym: 793  
    wydatki jednostek budŜetowych, 

w tym: 793 
 

              wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 500  

              wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 293  

752   Obrona narodowa 1 000  
  75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000  

    Wydatki bieŜące, w tym: 1 000  

    
wydatki jednostek budŜetowych, 
w tym: 1 000 

 

              wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 1 000  

754   Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 

1 000 
 

  75414 Obrona cywilna 1 000  
    Wydatki bieŜące, w tym: 1 000  



wydatki jednostek budŜetowych, 
w tym: 1 000 

 

              wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 610  

              wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 390  

852   Pomoc społeczna 849 000  

  85212 

Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

848 000 

 
Wydatki bieŜące, w tym: 848 000  

    wydatki jednostek budŜetowych, 
w tym: 38 700 

 

              wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 31 100  

              wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 7 600  

    świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 809 300 

 

  85213 

Składki na ubezpieczenie  
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne  

1 000 

 
Wydatki bieŜące, w tym: 1 000  

    wydatki jednostek budŜetowych, 
w tym: 1 000 

 

              wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 1 000  

    Razem 921 383  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                Załącznik nr 7  
  do uchwały Nr XXVI/168/2009                                                                                                                                                  
Rady Gminy Polska Cerekiew 

                                                                                                                z dnia 30 grudnia 2009 r. 
 
 
 
 

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań realizowanych w drodze umów lub 
porozumie ń między jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2010 r. 

 

 

 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody 
ogółem 

Wydatki 
ogółem 

750  Administracja publiczna 50 379 50 379 

 75020 Starostwa powiatowe 50 379 50 379 

  Dochody bieŜące 50 379  

  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

50 379  

  Wydatki bieŜące, w tym: 
 

 50 379 

  wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 
 

 50 379 

  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
 

 50 379 

Ogółem  50 379 50 379 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik nr 8                                                                                               
do uchwały Nr XXVI/168/2009 
Rady Gminy Polska Cerekiew 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
 

Dotacje udzielane w roku 2010 
 

Kwota dotacji Dział Rozdział Nazwa zadania  

podmiotowe celowe inne 

 

I.  Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

 

010 01030 Wpłaty gminy na rzecz izby 
rolniczej w wysokości 2 % 
uzyskanych wpływów z 
podatku rolnego 

  15 000 

750 75095 Składki na Związek Gmin 
Śląska Opolskiego oraz na 
Związek Międzygminny 
„Czysty Region” 

  21 300 

801 80146 Wspólne organizowanie 
doradztwa metodycznego 
nauczycieli 

 5 000  

921 92116 Działalność bieŜąca Gminnej 
Biblioteki Publicznej 

 

108 000   

II.  Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

 

852 85295 Pielęgnacja ludzi chorych, 
starszych i niepełnosprawnych 
w domu. Rehabilitacja 
lecznicza niepełnosprawnych 

 50 000  

921 92195 Działalność świetlicowa – 
edukacja dzieci i młodzieŜy w 
róŜnych formach, 
propagowanie wiedzy o 
mniejszościach 

 10 000  

926 92605 Upowszechnianie sportu, 
kultury fizycznej i rekreacji 
wśród mieszkańców gminy 
Polska Cerekiew 

 60 000  

 

 
 
 
 
 



 



 



 



                                                                                                             Załącznik nr 12   
                                                                                                             do uchwały Nr XXVI/168/2009 
                                                                                                             Rady Gminy Polska Cerekiew 
                                                                                                             z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
 
 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

                                                                                        w złotych 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. 

I. Stan środków obrotowych na początku roku 161 802 

II. Przychody 116 000 

1. Wpływy z opłat i kar pienięŜnych 115 000 

2. Dobrowolne wpłaty 1 000 

III.  Wydatki 109 800 

1. Wydatki bieŜące 109 800 

 Zakup drzewek 30 000 

 Zagospodarowanie terenów zielenią 20 000 

 Edukacja ekologiczna 3 000 

 Wycinki drzew 15 000 

 Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 5 000 

 Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska 6 000 

 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu Plan Gospodarki Odpadami 

2 000 

 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu Program Ochrony Środowiska 

2 000 

 Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest dla 

mieszkańców Gminy 

26 000 

 Odbiór i utylizacja przeterminowanych lekarstw 800 

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 168 002 

 

 
 



                                                                                                                Załącznik nr 13  
                                                                                                                do uchwały Nr XXVI/168/2009 

                                                                                                           Rady Gminy Polska Cerekiew 
                                                                                                                z dnia 30 grudnia 2009 r. 
 
 
 

Plan przychodów i wydatków zakładu budŜetowego na 2010 r. 
Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi 

 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

I. Przychody ogółem 1 481 500 

II . Stan środków obrotowych na początek roku 61 600 

   
III. Wydatki ogółem 1 476 000 

 z tego:  
1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 455 000 
   

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 67 100 
 


