
U C H W A ŁA   Nr  XIII/105/2004 
 
 
 

Rady  Gminy  w   Polskiej  Cerekwi 
z  dnia  29  kwietnia  2004 r. 

 
 

w sprawie dokonania  zmian  budŜetu gminy na rok 2004 . 
          
 
                Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( tekst 
jednolity  Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r, zmiany z 2002r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ) 
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi  u c h w a l a   co następuje : 
 

§ 1. 
 
Zwiększa się budŜet gminy na rok 2004 o dodatkowe  
-  dochody  w wysokości 79 659  zł., 
-  wydatki w wysokości   188 183 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

 
Zwiększa się plan przychodów o kwotę   108 524 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 
§ 3. 

 
W związku ze zmianami w budŜecie gminy wydatków o których mowa w § 1 powodującymi zmiany: 
-  planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonuje się zmiany w    
   załączniku nr 5 RG Nr XII/91/2004 z 9 lutego 2004r jak w zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 
-  nakładów na zadania inwestycje dokonuje się odpowiednie zmiany w załączniku nr 7 do uchwały RG  
   Nr XII/91/2004 z 9 lutego 2004r jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
 
 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Leonard Kasper 
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                                                                                    Załącznik nr 1 do Uchwały RG w Polskiej  
                                                                                                               Cerekwi z dn. 29.04.2004r. 

 
 
 
 

                  Zestawienie  zmian budŜetowych w związku z dodatkowymi dochodami, wydatkami  oraz 
zwiększeniem przychodów w budŜecie na 2004 r. 

 
 

 
Dział 

 
Rozdz. 

 
   § 

 
                       N a z w a 

Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł 

600   Transport i łączność  40 000 
 60016  Drogi publiczne gminne  40 000 
   Wydatki bieŜące  40 000 

700   Gospodarka mieszkaniowa  12 000 
 70004  RóŜne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej 
 4 000 

   Wydatki bieŜące  4 000 
 70095  Pozostała działalność  8 000 
   Wydatki bieŜące  8 000 

801   Oświata i wychowanie  41 450 
   80101  Szkoły podstawowe  41 450 
   Wydatek bieŜący, w tym wynagrodzenie i 

pochodne od wynagrodzenia 
 41 450 

7 700 
852   Pomoc społeczna 11 322 11 322 

   85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

 
11 322 

 
11 322 

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

4 000  

   Wydatki bieŜące  4 000 
   6310 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 

7 322  

   Wydatek majątkowy  7 322 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
86 108 

 
      51 911 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  6 000 
   Wydatki bieŜące  6 000 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 55 197  
  2010 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na 

realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 

55 197  

 90095  Pozostała działalność 30 911 45 911 
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

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

30 911  

   Wydatki bieŜące, w tym 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

 45 911 
28 511 
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 921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

  1 000 

  92116  Biblioteki   1 000 
   Wydatki bieŜące   1 000 
 926   Kultura fizyczna i sport  30 500 
  92601  Obiekty sportowe  30 500 
   Wydatki bieŜące  30 500 
   Razem 97 430 188 183 
    Zmniejszenie 

planu dochodów 
 

758   RóŜne rozliczenia 17 771  
 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
17 771  

  2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 17 771  
   Razem 79 659 188 183 

    
Przychody 

Zwiększenie 
planu 
przychodów 

 

  955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 108 524  
   Ogółem 188 183 188 183 

 
 
 

Uzasadnienie 
 
Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 o kwotę 40.000zł                   
z przeznaczeniem na:  

−−−− remont dróg po zimie 25.000 
−−−− opłatę za gruntami pod wody 5.000 
−−−− opłata za ścieki w postaci wód opadowych 10.000  

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł. 
na doprowadzenie instalacji 380V do mieszkań i rozdział instalacji elektrycznej do lokalu uŜytkowego 
kawiarenki internetowej. 
W rozdziale 70095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł.                       
z przeznaczeniem na: 

−−−− zakup kabiny prysznicowej, drzwi, grzejników w związku ze zwiększeniem zakresu remontu    
mieszkania 4/3   4.000, 

−−−− malowanie klatki schodowej, wymiana drzwi wyjściowych od strony ul. Pocztowej 4.000 
  
W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.450 zł.               
z przeznaczeniem na: 

−−−− zakup komputerów i opału, 
−−−− zwiększenie wynagrodzenia w związku z awansem nauczyciela. 

 
Na podstawie pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i BudŜetu w Opolu nr FB.I-
JW.-3011-I-8/04 oraz pisma nr FB.I-JW.-3011-I-19/04 zwiększono dochody i wydatki w dziale 852 
Pomoc społeczna rozdziale 85212 o kwotę 11.322 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie organizacyjne 
gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. na: utworzenie nowych 
stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, wynagrodzenia oraz druk formularzy 
wniosków. 
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W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 o kwotę 6.000 zwiększa się 
plan wydatków z przeznaczeniem na: 

−−−− układ zasilania i sterowania przepompowni ścieków przy ul. K. Miarki (3.000), 
−−−− zmianę układu sterowania automatyki przepompowni Raciborska przy ul. Zwycięstwa (3.000). 

 
Na podstawie pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i BudŜetu w Opolu nr FB.I-
JM.-3011-I-3/04 zwiększono dochody w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 55.197 zł.                                     
z przeznaczeniem na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg 
publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w granicach miast na prawach powiatu. 
W rozdziale 90095 na podstawie umowy z Rejonowym Biurem Pracy w Kędzierzynie – Koźlu otrzymano 
kwotę 30.911 zł na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych oraz zwiększa się plan 
wydatków o 15.000 zł na przygotowanie inwestycji i  wniosków na ich dofinansowanie z funduszy 
SAPARD (kanalizacja i ogrzewanie w szkołach). 
 
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 zwiększa plan wydatków na 
wyposaŜenie biblioteki o kwotę 1.000 zł.  
 
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 zwiększa się plan na wydatki związane                         
z opracowaniem studium wykonalności budowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie - 30.500 zł. 
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Załącznik nr 2 do Uchwały RG w Polskiej  
                                                                                                               Cerekwi z dn. 29.04.2004r. 

 
 
Zmiany w przychodach i rozchodach budŜetu gminy związane z finansowaniem niedoboru                           
i rozdysponowaniem nadwyŜki budŜetowej w 2003 roku. 
 
W zał. nr 3 do uchwały RG Nr XII/91/2004 w poz.1 § 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń 
krajowych” zwiększa się plan o 108 524 zł. 
 

Załącznik nr 3 do Uchwały RG w Polskiej  
                                                                                                               Cerekwi z dn. 29.04.2004r. 

 
Zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na                              
2004 r. wprowadzone do zał. Nr 5 uchwały RG Nr XII/91/2004 z dnia 9 lutego 2004 roku. 
 

 
Dział 

 
Rozdz. 

 
   § 

 
                       N a z w a 

Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł 

852   Pomoc społeczna 11 322 11 322 
   85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

 
11 322 

 
11 322 

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

4 000  

   Wydatki bieŜące  4 000 
   6310 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 

7 322  

   Wydatek majątkowy  7 322 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
55 197  

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 55 197  
  2010 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na 

realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 

55 197  

   Ogółem         66 519 11 322 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do Uchwały RG w Polskiej  
                                                                                                               Cerekwi z dn. 29.04.2004r. 

 
Zmiany planu nakładów na inwestycje w 2004 r. zawarte w zał. Nr 7 uchwały RG Nr XII/91/2004               
z dnia 9 lutego 2004 roku. 
 
 
Dodaje się pozycje 10 planu nakładów inwestycyjnych pod nazwą „Zakup komputerów                                      
i oprogramowania dla GOPS – u w Polskiej Cerekwi” na kwotę 7.322 zł. 


