
            
      
 

U C H W A Ł A    XXV/209/2005 
 

Rady    Gminy   w    Polskiej    Cerekwi 
                                          z  dnia  29 grudnia 2005 rok. 

 
w     sprawie   budŜetu   gminy    na     2006 rok. 

 
 
Na podstawie art.18 ust.2. pkt.4,pkt.9 lit. d pkt.10 ustawy z dnia  8 marca 1990r o 
samorządzie  gminnym  Dz. U. Nr 142,poz.1591 z 2001 r.z późniejszymi zmianami  oraz  art. 
109,110,116 i 124 ust.1 i 2,3 i 4,art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych Dz.U.z 2003r 
Nr.15 poz.148,z późniejszymi zmianami  
Rada Gminy  w  Polskiej  Cerekwi   u c h w a l a; 

 
§ 1. 

 
Uchwala   się  budŜet  gminy   na  okres  roku  kalendarzowego  2006. 
 

§ 2. 
 
Uchwala  się  dochody  budŜetu  gminy  w   wysokości   16 413 172  zł 
zgodnie z załącznikiem  Nr 1. 
 

§ 3. 
 
Uchwala  się  wydatki  budŜetu  gminy  w  wysokości     19 627 427 zł. 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 
 
                                                                       § 4.                                                                         
 
Ustala się, Ŝe źródłem pokrycia deficytu budŜetowego w kwocie 3 214 255 zł w 2006 roku 
będą: 
- zaciągnięte poŜyczki na rynku krajowym  w  kwocie  3 645 370 zł  
- zaciągnięte poŜyczki na prefinansowanie projektów z udziałem funduszy strukturalnych 

w kwocie 6 162 108 
Ustala się rozchody w kwocie 6 593 223  zgodnie z załącznikiem Nr 3 
 

§ 5. 
Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budŜetowym  w wysokości  11 747 270 
zł określa  załącznik Nr  4 
 
                                                             § 6. 
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminne z zakresu 
administracji rządowej w wysokości  1 082 034  zł.   wg  podziału stanowiącego  załącznik 
Nr 5 
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§ 7. 
 

Ustala się  dotacje  dla  podmiotów  publicznych  w  wysokości   154 153 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 6 
 

§ 8. 
 

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budŜetowego w wysokości: 
- przychody  724 150  zł,  
- wydatki    697 150 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 7 
 
 

§ 9. 
 

Ustala się wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych na lata 2006-2008 zgodnie z zał. Nr 8 
do niniejszej uchwały 

 
§ 10. 

 
Przyjmuje się prognozę kwoty długu oraz plan spłat zobowiązań na lata 2006-2011 
stanowiące załącznik Nr 9 i 10 niniejszej uchwały 
 

§ 11. 
 
Ustala się przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w  wysokości , 
- przychody   97 000 zł 
- wydatki   427 000 zł 

§ 12. 
 

Ustala się dochody z tytułu  wydawania  zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych i 
wydatków na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w wysokości 60.000 zł  

 
§ 13. 

 
UpowaŜnia się Wójta Gminy  do: 

1. dokonywania  przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami 
klasyfikacji wydatków w ramach danego działu  z wyjątkiem wydatków majątkowych   

2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 
kierownikom jednostek organizacyjnych gminy z wyjątkiem zmian powodujących 
zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń. 

3. zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w budŜecie niedoboru 
budŜetowego w kwocie 800 000 zł. 

4. do lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach  w bankach nie  
      wykonujących obsługi bankowej gminy 

 
 
 



 3 

§ 14. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 15. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od 1-go stycznia 2006r i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 

  
Przewodniczący  

Rady Gminy 
Leonard Kasper 
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Urząd Gminy 
Polska Cerekiew 

                                                                                               Załącznik nr 1 do  
                                                                                                                  uchwały nr XXV/209/2005  

                                                                                                                  Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                                                                                                  z dnia 29.12.2005r 

 

 
 
 
 

PLAN  DOCHODÓW  BUDśETOWYCH 
 

na  2006 rok 
 
                                      
Dział Rozdział      § Wyszczególnienie Plan dochodów 

na 2006 r. 
1 2 3 4 5 

010   Rolnictwo i łowiectwo 114 618 
 01036  Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
114 618 

  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieŜących gmin pozyskane z innych  źródeł 

114 618 

     
020   Leśnictwo 500 

 02001  Gospodarka leśna 500 
  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 

500 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

8 000 

 40002  Dostarczanie wody 8 000 
  0830 Wpływy z usług 7 500 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat  
500 

600   Transport i łączność 500 000 
 60017  Drogi wewnętrzne  500 000 
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieŜących gmin pozyskane z innych  źródeł 
500 000 

700   Gospodarka mieszkaniowa  542 360 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 542 360 

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

3 660 

  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 25 000 
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  0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 30 000 

  0920 Pozostałe odsetki  500 
  2700 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin, powiatów, samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

481 700 

750   Administracja publiczna 81 308 

 75011  Urzędy wojewódzkie 68 657 

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

65 255 

  2020 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin 

3 402 

 75023  Urzędy gmin 12 651 

  0690 Wpływy z róŜnych wpływów 7 000 

  0830 Wpływy z usług 5 000 
  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacja zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

651 

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

779 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

779 

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

779 

     
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpoŜarowa 
1 000 

 75414  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 

     
756   Dochody od osób prawnych, od osób 

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

4 069 343 

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

12 000 

  0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, zapłaconych w formie karty podatkowej 
opłacany 

12 000 

 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych  od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 

 
2 330 386 

  0310 Podatek od nieruchomości 2 124 386 
  0320 Podatek rolny 178 400 
  0330 Podatek leśny 3 500 
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  0340 Podatek od środków transportowych 20 000 
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

 
100 

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat 
1 000 

 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, oraz  podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 

 
 

716 000 

  0310 Podatek od nieruchomości 303 400 
  0320 Podatek rolny 356 500 
  0330 Podatek leśny 100 
  0340 Podatek od środków transportowych 15 000 

  0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000 
  0370 Podatek od posiadania psów 5 000 
  0430 Wpływy z opłaty targowej 500 
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

500 

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000 

  0690 Wpływy z róŜnych wpływów 2 000 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat 
3 000 

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

20 000 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000 
 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 

budŜetu państwa 
990 957 

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 970 957 
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000 
     

758   RóŜne rozliczenia 2 532 966  
 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 
2 283 555 

  2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 2 283 555 
 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 229 411 
  2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 229 411 
 75814  RóŜne rozliczenia finansowe 20 000 
  0920 Pozostałe odsetki 20 000 
     

801   Oświata i wychowanie 171 420 
 80101  Szkoły podstawowe 65 120 

  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieŜących gmin pozyskane z innych  źródeł 

65 120 

 80104  Przedszkola 106 300 
  0830 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 

realizację własnych zadań bieŜących gmin 
106 300 
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851   Ochrona zdrowia 60 000 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000 
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 60 000 
     

852   Pomoc społeczna 1 229 000 
 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

953 000 

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

953 000 

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

9 000 

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

9 000 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne  

168 000 

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

53 000 

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

115 000 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 74 000 
  2030 Dotacje celowe  przekazane z budŜetu państwa na 

realizację własnych zadań bieŜących gmin 
69 000 

  0830 Wpływy z usług 5 000 
 85295  Pozostała działalność 25 000 
  2030 Dotacje celowe  przekazane z budŜetu państwa na 

realizację własnych zadań bieŜących gmin 
25 000 

     
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 6 000 

 85401  Świetlice szkolne 6 000 

  0830 Wpływy z usług 6 000 

     
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
1 819 077 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 818 077 
  6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin, powiatów, samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

1 604 186 

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

213 891 

 90020  Wpływy  i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat produktowych 

1 000 

  0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000 
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921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000 
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000 
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieŜących gmin pozyskane z innych źródeł 
50 000 

     
926   Kultura fizyczna i sport 5 226 801 

 92601  Obiekty sportowe 5 226 801 

  6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin, powiatów, samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

 4 872 784 

  6700 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin, powiatów, samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

354 017 

   Razem 
w tym 
zadania zlecone  

16 413 172 
 

1 082 034 
   PRZYCHODY 9 807 478 
  903 Przychody z zaciągniętych poŜyczek na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 

 
6 162 108 

  952 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na 
rynku krajowym 

  3 645 370 

  955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  
  957 NadwyŜki z lat ubiegłych  
 
 

 
 

 
 

 
OGÓŁEM 
 

26 220 650 
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Urząd Gminy                                                                              Zał. Nr 2 do Uchwały nr                   
XXV/209/2005 

Polska Cerekiew                                                                                Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  
                                                                                                                                       z dnia  29.12.2005r 
 
 

 
 

PLAN  WYDATKÓW  BUD śETOWYCH 
 

na 2006 rok. 
 

 
Dział 

 
Roz
dział 

 
     §          
     

 
                              Wyszczególnienie 
 
 

 
Plan wydatków                                       
      na  2006 r. 

  1      2      3                                                 4                 5 

010   Rolnictwo i łowiectwo   99 642 
 0103

0 
 Izby rolnicze 14 000 

   Wydatki bieŜące 14 000 
 0103

6 
 Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
65 142 

   Wydatki bieŜące, w tym na wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń 

65 142 
16 264 

 0109
5 

 Pozostała działalność 20 500 

   Wydatki bieŜące 20 500 

600   Transport i łączność 1 030 048 
 6001

6 
 Drogi publiczne gminne 110 048 

   Wydatki bieŜące 60 048 

   Wydatki majątkowe 50 000 

 6001
7 

 Drogi wewnętrzne 900 000 

   Wydatki majątkowe 900 000 

 6009
5 

 Pozostała działalność 20 000 

   Wydatki bieŜące, 
 w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 

20 000 
13 000 

     
700   Gospodarka mieszkaniowa  721 904 

 7000
4 

 RóŜne jednostki obsługi gospodarki 
mieszkaniowej 

1 204 

   Wydatki bieŜące 1 204 

 7000
5 

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 000 

   Wydatki bieŜące 14 000 
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   Wydatki majątkowe 18 000 

 7009
5 

 Pozostała działalność 688 700 

   Wydatki bieŜące 688 700 

     

710   Działalność usługowa 38 796 
 7100

4 
 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000 

   Wydatki bieŜące 20 000 

 7101
4 

 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 18 796 

   Wydatki bieŜące 18 796 

     

750   Administracja publiczna 1 791 810 
 7501

1 
 Urzędy wojewódzkie 68 657 

   Wydatki bieŜące  
w tym, wynagrodzenia i  pochodne od 
wynagrodzenia 

68 657 
67 657 

 7501
8 

 Urzędy marszałkowskie 39 153 

   Wydatki bieŜące 
w  tym,  dotacja 

39 153 
39 153 

 7502
2 

 Rady gmin 45 000 

   Wydatki bieŜące 45 000 

 7502
3 

 Urzędy gmin 1 582 000 

   Wydatki bieŜące 
w  tym, wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń 

1 282 000 
1 144 200 

   Wydatki majątkowe 300 000 

 7507
5 

 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000 

   Wydatki bieŜące 20 000 

 7509
5 

 Pozostała działalność 37 000 

   Wydatki bieŜące, 
w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 

37 000 
 3 000 

     

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

779 

 7510
1 

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

779 

   Wydatki bieŜące,  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

779 
500 
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754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

125 000 

 7541
2 

 Ochotnicze straŜe poŜarne 100 000 

   Wydatki bieŜące 
w tym, wynagrodzenie  i pochodne od 
wynagrodzenia 

85 000 
26 000 

   Wydatki majątkowe 15 000 

 7541
4 

 Obrona cywilna 25 000 

   Wydatki bieŜące             25 000 

     

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnych oraz  wydatki związane z ich poborem 

30 000 

 7564
7 

 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
naleŜności budŜetowych 

30 000 

   Wydatki bieŜące 30 000 

     

757   Obsługa długu publicznego 11 000 
 7570

2 
 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 

poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego 
11 000 

   Wydatki bieŜące, 
 w tym obsługa długu publicznego 

11 000 
11 000 

     

758   RóŜne rozliczenia 40 000 
 7581

8 
 Rezerwy ogólne i celowe 40 000 

  481 Rezerwy 40 000 

     

801   Oświata i wychowanie 3 345 628 
 8010

1 
 Szkoły podstawowe  1 552 128 

   Wydatki bieŜące 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1 552 128 
1 131 519 

 8010
4 

 Przedszkola 966 083 

   Wydatki bieŜące w tym, 
wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzenia 

966 030 
652 030 

 8011
0 

 Gimnazja 689 417 

   Wydatki bieŜące 
w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 

689 417 
590 000 

 8011
3 

 DowoŜenie uczniów do szkół 90 000 
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   Wydatki bieŜące 90 000 
 8014

6 
 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 000 

   Wydatki bieŜące,  
w tym dotacje 

18 000 
5 000 

 8019
5 

 Pozostała działalność 30 000 

   Wydatki bieŜące 30 000 
     

851   Ochrona zdrowia 120 000 
 8515

1 
 Świadczenia zdrowotne 60 000 

   Wydatki bieŜące 60 000 
 8515

4 
 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000 

   Wydatki bieŜące,  
w tym, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 

60 000 
30 500 

     

852   Pomoc społeczna 1 585 000 
 8521

2 
 Świadczenia rodzinne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

953 000 

   Wydatki bieŜące, w tym 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

953 000 
52 477 

 8521
3 

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

9 000 

   Wydatki bieŜące 9 000 

 8521
4 

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne 

243 000 

   Wydatki bieŜące 243 000 
 8521

5 
 Dodatki mieszkaniowe 60 000 

    Wydatki bieŜące 60 000 

 8521
9 

 Ośrodki pomocy społecznej 220 000 

   Wydatki bieŜące 
w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 

220 000 
185 000 

 

 8529
5 

 Pozostała działalność 100 000 

   Wydatki  bieŜące w tym,  
dotacje 

100 000 
50 000 

     

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 91 250 
 8540

1 
 Świetlice szkolne 80 000 
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   Wydatki bieŜące 
w tym, wynagrodzenia osobowe i pochodne od 
wynagrodzenia 

80 000 
61 493 

 8540
4 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 11 250 

   Wydatki bieŜące 
w tym, wynagrodzenia osobowe i pochodne od 
wynagrodzenia 

11 250 
11 250 

     
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
1 981 099 

 9000
1 

 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 761 099 

   Wydatki bieŜące 2 000 
   Wydatki majątkowe 1 759 099 

 9000
2 

 Gospodarka odpadami 2 000 

   Wydatki bieŜące 2 000 

     
 9000

4 
 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 000 

   Wydatki bieŜące  w tym, 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

25 000 
13 000 

 9001
3 

 Schroniska dla zwierząt 3 000 

   Wydatki bieŜące 3 000 

 9001
5 

 Oświetlenie ulic, placów i dróg 190 000 

   Wydatki bieŜące 190 000 
     

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

224 300 

 9210
9 

 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 000 

   Wydatki bieŜące 60 000 

 9211
6 

 Biblioteki 79 000 

   Wydatki bieŜące 
w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 

79 000 
52 007 

 9219
5 

 Pozostała działalność 85 300 

   Wydatki bieŜące, 
-  w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z    
   pochodnymi 
-  w tym  dotacje 

85 300 
45 000 

 
4 000 

926   Kultura fizyczna i sport 8 391 171 
 9260  Obiekty sportowe 8 335 171  
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1 
   Wydatki bieŜące 20 000 

   Wydatki majątkowe 8 315 171 

 9260
5 

 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 56 000 

   Wydatki bieŜące, 
w tym, dotacje  

56 000 
56 000 

    Razem 
 w tym;  zadania  zlecone 

19 627 427 
 1 082 034 

    Rozchody   6 593 223 
  963 Spłaty poŜyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu 
Unii Europejskiej 

6 476 970 

  991 Udzielone poŜyczki i kredyty 116 253 

   Ogółem 26 220 650 
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                                                                                                          Zał. Nr 3 do uchwały RG w Polskiej  
                                                                                                          Cerekwi Nr XXV/209/2005 z dnia        

29.12.2005r. 
 

 
 
 
 

Deficyt budŜetowy gminy Polska Cerekiew w roku 2006 
 
 
 

Prognozowane dochody budŜetu gminy              16 413 172 
Planowane wydatki budŜetu gminy              19 627 427 
Deficyt budŜetowy*                3 214 255 

      
*Deficyt budŜetowy zostanie pokryty zaciągniętą poŜyczką na rynku krajowym. 
 
 
 

Zestawienie przychodów i rozchodów budŜetu gminy 
Polska Cerekiew w roku 2006 

 
 
 

§ Nazwa Przychody Rozchody 
903 Przychody z zaciągniętych poŜyczek na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 

6 162 108  

952 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na 
rynku krajowym 

3 645 370  

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

- na prefinansowanie projektów z funduszy 
strukturalnych 

 

 6 476 970 
 
 

6 476 970 
 

991 Udzielone poŜyczki i kredyty       116 253 

    
  9 807 478   6 593 223 
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Urząd Gminy  
Polska Cerekiew   
  
                                                                                                                        Załącznik Nr 5 do uchwały   
                                                                                                                        Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                                                                                                        Nr XXV/209/2005 z dnia  
                                                                                                                        29.12.2005 r. 
 
 

                                  Plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych 
                        z zakresu administracji rządowej na 2006r. 
 
 

 
Dział  

 
Rozdzi
ał 

 §                             N a z w a     Dochody  Wydatki 
 

     1         2    3                                            4               5            6 
750   Administracja publiczna 65 255 65 255 

 75011   Urzędy wojewódzkie 65 255 65 255 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 

na realizację zadań bieŜących  z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami.  

65 255  

  4010 Wynagrodzenia  osobowe pracowników  50 000 
  4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie  3 895 

  4110  Składki na ubezpieczenie społeczne  9 286 
  4120  Składki na fundusz pracy  1 320 
  4210 Zakupy materiałów i wyposaŜenia  300 
  4300 Zakup usług pozostałych  454 

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

     779 779 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli  i ochrony prawa 

779 779 

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

779  

  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  60 
  4120 Składki na Fundusz Pracy  9 
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe  350 
  4300 Zakup pozostałych usług  360 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

1 000 1 000 

 75414  Obrona cywilna 1 000 1 000 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 

na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 

1 000  
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zleconych gminie ustawami 
  4300 Zakup pozostałych usług  1 000 

852   Opieka społeczna 1 015 000 1 015 000 
 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

953 000 953 000 

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

953 000  

  3110 Świadczenia społeczne  893 028 
  4010 Wynagrodzenia  osobowe pracowników  16 000 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  368 
  4110  Składki na ubezpieczenie społeczne  35 705 
  4120  Składki na fundusz pracy  404 
  4210 Zakupy materiałów i wyposaŜenia  7 495 
 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej 

9 000 9 000 

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

9 000  

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  9 000 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
53 000 53 000 

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

53 000  

  3110 Świadczenia społeczne  53 000 
   Razem 1 082 034 1 082 034 
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Urząd Gminy 
Polska Cerekiew                                                            Załącznik Nr 6 do uchwały RG 
                                                                                                                         Polskiej Cerekwi Nr XXV/209/2005 

z   dnia 29.12.2005 r. 
 
                                                 

 
    

 

P  L  A   N    dotacji udzielonych z budŜetu gminy w roku 2006. 
 
 
 
L.p.     Dział  Rozdział   §                Nazwa jednostki   Kwota dotacji 
  1             2        3    4                            5                                                               6 
    
   I. 
 
   1. 
 
    
  2. 
 
   3. 
 
 
   4. 
 
    
  
  5. 
 

 
   
  
  750  
 
  
  853 
 
   801 
    
 
   921 
 
   
 
  926 

    

 
  
 
  75023 
 
  
 85395 
 
 80146  
 
 
  92195  
 
   
 
  92605 

   

 
 
 
6330 
 
 
2820 
 
2330 
 
 
2580 
 
 
 
2820 

 

 
Inne jednostki 
 
Urząd Marszałkowski Opole –program „e-
urząd dla miaszkańca opolszczyzny” 
 
Stacja Opieki „CARITAS „ 
 
Dotacja dla Ośrodka Metodycznego w Opolu 
-doradztwo dla nauczycieli 
 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne  
Niemców na Śląsku Opolskim w Gogolinie  
dla Koła w Polskiej Cerekwi 
 
Dotacja na działalność Klubom Sportowym 
 

 
 
 
          39.153 
 
 
          50.000 
 
            5.000 
             
 
 
            4.000 
 
 
          56.000 
         

        Ogółem :         154.153 
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                                                                                               Załącznik Nr 7 do                                                                                                                               
Uchwały Rady Gminy  w Polskiej Cerekwi  

                                                                                                                 Nr XXV/209/2005 z 29.12.1005r.                                                                                             
 
 
 

Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi 
            na 2006 r. 

 
                                                                                                                        
                                                                                                                       w złotych 
 
Lp 

 
Plan przychodów i wydatków 
 

 
Kwota 

 
1 

 
Przychody z usług 
 

           
                722 650 

 
2 

 
Przychody pozostałe 
 

         
                   1 500 

 
3 

 
Przychody ogółem 
 

        
              724 150 

 
4 

 
Stan środków obrotowych na początek roku 
 

       
                10 000 

 
5 

 
Wydatki bieŜące, 
w tym wynagrodzenia i pochodne 
 

   
              697 150 
              276 000 

 
6 

 
Wydatki ogółem 
 

            
             697 150 

 
7 

 
Stan środków obrotowych na koniec roku 
 

 
               37 000 
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załącznik nr 10 do uchwały nr XXV/209/2006 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  

z dnia 29.12.2005r. 
 
 
 

Planowane spłaty zobowiązań w 2005 roku i latach następnych 
 
 

 
                                                                                                                                                              w zł. 

Planowane spłaty zobowiązań na lata : 
 

Lp. Tytuł spłaty Spłata  
w 2005 r. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1.  Spłata kredytów 

 
       

2. Spłata rat 
poŜyczek, w tym 

z udziałem 
prefinansowania 

 

314 862 6 476 970 
6 476970 

729 074 729 074 729 074 729 074 729 074 

3. Wykup obligacji 
 

       

4. Potencjalne 
kwoty spłaty z 

tytułu 
udzielonych 

poręczeń 
 

       

Razem : 314 862 6 476 970 
 

729 074 729 074 729 074 729 074 729 074 



 
 

STAN I WARTO ŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO 
na dzień   31  października  2005r. 

 
 
 

Stan na 01.01.2005r. Przybyło Ubyło Stan na 30.09.2005r. 
L.p. 

Wyszczególnienie rodzaj 
uŜytków ha Wartość* ha Wartość* ha Wartość* ha Wartość* 

1. 
Drogi utwardzone, polne 
 

111,4554 2 854 996,94 0,7902         20 241,45 0,8862 22 700,54 111,3594 2 852  537,84 

2. 
Rowy i wody stojące 
 

  14,7482   377 783,99 0,1478    3 785,99 0,4400  11 270,86   14,4560    370 299,11 

3. 
Tereny rolne, zielone, 
nieuŜytki i inne 

  32,2819   826 920,23 1,5864  40 636,58 0,2892    7 408,03   33,5791    860 148,79 

4. 
Tereny zabudowane 
 

  11,7388   464 310,62 2,9040 114 863,36  0,0450    1 179,91   14,5978    577 394,08 

5. 
Tereny pod zabudowę 
 

    1,9307     76 365,94      -         -      -               -     1,9307      76 365,94 

 Razem 
 

172,1550 4 600 377,72 5,4284 
     ** 

179 527,38 1,6604  43 159,34 175,9230 4 736 745,76 

 
 
Cena 1g Ŝyta = 37,67 złotych                                             *     wartość gruntu wg ceny 
Poz. 1.2.3. =  680g x 37,67  =  25 615,6 zł.                               q Ŝyta w  2005r.          
Poz. 4.5 = =1050g x  37,67  =  39 553,5 zł.                        **    zgodnie z informacją opisową                                                            
 
 
 
                                                                                                                                         Sporządził: 
 
                                                                                                                                          Walenty  Jurkowski 

 



IN F O R M A C J A 
 

nt. gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Polska Cerekiew do 
31.10.2005r. 

 
 
        Realizując załoŜenia i zadania wynikające z uchwalonego budŜetu Gminy na 2005r. wykonano  
następujące zadania w zakresie gospodarki mieniem komunalnym: 
 
I.  SprzedaŜ : 
 -  w trybie przetargowym następujące nieruchomości w obrębach: 

 -  Połowa  - działka nr 42/3 ,  o pow. 0,0592 ha za kwotę  2 665,70 zł. 
 -  Łaniec   - działka nr 151/3,  o pow. 0,0450 ha za kwotę 1 799,50 zł. 

 
 - zbyto w trybie zamiany z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną we Wroninie w wymienionych    obrębach 
następujące nieruchomości: 
      -   Grzędzin -  działka nr  496, o  pow,  0,2300 ha , za kwotę 1 100,00 złotych 
      -         „            „      nr  583/2, o pow. 0,1630 ha,        „       1 100,00     „ 
      -   Koza -      „      nr     20, o  pow.  0,1682 ha         „       1 150,00     „ 
              „     -      „      nr     73, o pow,   0,0800 ha         „          550,00     „ 
              „     -      „      nr     74, o pow.   0,3600 ha         „        2 500,00    „ 
              „     -      „      nr     75, o pow.  0,2500 ha          „        1 700,00    „ 
              „     -      „      nr     76, o pow.  0,0400 ha          „           270,00    „ 
              „                               „      nr     95, o pow.  0,0800 ha          „           550,00    „ 
              „       „      nr     98,  o pow. 0,1400 ha          „           950,00    „ 
     -   Wronin      „      nr    662, o pow. 0,0450 ha          „           310.00    „ 
 
Ogółem sprzedano  nieruchomości – 12 działek o łącznej powierzchni 1.6604 ha za kwotę 14 645,20  
złotych. 
 
II. Nabycie: 

1) odpłatne nabycie nieruchomości w następujących obrębach: 
-  Polska Cerekiew ;  działki nr nr 344/1, 391/1, 384/1, 478/1, 392/1 o łącznej powierzchni  
    0,1036 ha za kwotę  5 651,00 złotych / ul.Konarskiego/, 
-  Koza ;  działka nr 156/3, o pow. 0,1425 ha, za kwotę 1 000,00 złotych, 
-  Mierzęcin ; działka nr 724/2, o pow. 0,0390 ha, za kwotę  270,00 złotych. 

      2)  nieodpłatne nabycie nieruchomości  w  następujących obrębach: 
           -  Dzielawy ;  działki nr nr 252, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, o łącznej powierzchni  1,2362 ha, 
           -  Grzędzin ;   działki nr nr 28/2, 345/2, 380/1, o łącznej powierzchni 0,4927 ha, 
           -  Jaborowice; działki nr nr  1/3, 6,  o łącznej powierzchni 0.0248 ha, 
           -  Polska Cerekiew; działki nr nr 1085, 1472/2, 1494/2, 386/1, 389/1, o łącznej powierzchni 
               0.0863 ha, 
           -  Wronin; działki nr nr 7/2, 1046, 760, 761, 1048, 1050, 553, 554 , o łącznej powierzchni  
               0.3270 ha, 
           -  Zakrzów; działka nr 415/1, o powierzchni 0.1563 ha. 
      3) nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej w Polskiej Cerekwi stanowiącej działki  nr  
          1452/14, 1449/3, o łącznej powierzchni 2.1158 ha/ b. ZBR/. 
      4) odpłatne nabycie nieruchomości  zabudowanych – Ośrodków Zdrowia w Polskiej Cerkwi 
          i we Wroninie, stanowiącej  działki nr nr 490/1, 490/2, obręb Polska  Cerekiew, działkę nr 
          457/1, obręb Wronin, o łącznej powierzchni  0.3388 ha. 
       5) odpłatne nabycie  nieruchomości  w Polskiej Cerkwi- ul. Konarskiego następujących działek 
           nr nr 476/1, 477/1, 468/3, 334/1, o łącznej powierzchni 0,0395 ha, za kwotę 2 150,00 zł. 
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-  2  -    
 

 
Ogółem nabyto nieruchomości -  41 działek,  o  łącznej powierzchni  5.1025 ha, z czego zapłacono  gotówką 
za  12 działek, o powierzchni  0.3246 ha,  9071.00 złotych. 
 

W części  tabelarycznej  informacji doliczono wzrost powierzchni działki nr 732 /droga/  w Polskiej 
Cerekwi o 0,0046 ha/ pomiar działki przy jej podziale/oraz wpisano we Wroninie działkę nr 495/6, połoŜoną 
przy ul. Głubczyckiej nr 9, o powierzchni  0,3213 ha , w której  Gmina  ma  1/5  udziału  w  prawie własności  
tej nieruchomości. 
 
Do końca  br. planowane są do wykonania następujące zadania w zakresie gospodarki mieniem komunalnym: 
  -  nabycie  dalszych  nieruchomości  połoŜonych  przy  ul. Konarskiego  w  Polskiej  Cerekwi, 
  -  zamianę gruntów  w  celu  uzyskania dojazdu do boiska sportowego w Polskiej Cerekwi, 
  -  nieodpłatne nabycie dróg polnych od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, połoŜonych                        
     w  Polskiej Cerekwi  i  CięŜkowicach,, 
  -  nabycie gruntów  w  Grzędzinie / basen i boisko sportowe/. 
 
 
Polska Cerekiew, 2005-10-31 

 
 

Sporządził: 
 
 
Walenty  Jurkowski 
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Informacja  o projekcie budŜetu gminy Polska Cerekiew na 2006 rok 

 
 Projekt budŜetu opracowano przy uwzględnieniu danych wynikających z 
załoŜeń do projektu  budŜetu państwa na rok 2006 oraz: 
-  danych o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budŜetu gminy 
za 
    2005 rok  
- informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji  ogólnej  wraz z 
poszczególnymi częściami oraz o wysokości udziałów w podatku dochodowym 
od osób fizycznych na 2006 rok. 
-  informacji Wojewody Opolskiego o wysokości przyznanych dotacji celowych   
Opracowany projekt budŜetu gminy po stronie dochodów zamyka  
się kwotą                 16 413 172 zł 
w tym: 
- dochody własne                4 289 454 zł 
- z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaŜ alkohol       60 000 zł 
-  dotacje na zadania zlecone                                                        1 082 034 zł 
-  dotacje na realizację własnych zadań bieŜących                           422 891 zł 
- dotacje otrzymane na podstawie umów i porozumień                       3 402 zł 
- środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej                          6 656 708 zł 
- środki pochodzące z innych źródeł                                              1 385 717 zł 
-  subwencje z budŜetu państwa ogółem                                2 512 966 zł 
   w tym : 
   - oświatowa                            2 283 555 zł 
   - wyrównawcza                                                                              229 411 zł 
 
 
 
 
 
 
I. Dochody 

 
W dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Restrukturyzacja i 

modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – 
planuje się wpływy 114.618 zł – środki z programu LEADER. 

     W dziale Leśnictwo  zaplanowano wpływy z dzierŜawy obwodów 
łowieckich 500 zł. 
       W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  w 
rozdziale Dostarczanie wody zaplanowano wpływy z dostarczanej wody dla 
mieszkań komunalnych w kwocie 8 000 zł. 
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     W dziale Transport i łączność rozdziale Drogi wewnętrzne zaplanowano 
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 
kwocie 500 000 zł. 

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zaplanowano wpływy z czynszu i 
najmu lokali skalkulowanych na podstawie zawartych umów najmu i 
dzierŜawy, oraz z opłat za zarząd i uŜytkowanie wieczyste. Dochody ze 
sprzedaŜy składników majątkowych (na podstawie wartości nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaŜy) oraz środki z programu Odnowy wsi . 
Ogółem 542.360 zł.  
W dziale Administracja publiczna zaplanowano 81.308 zł. Dotacje celowe 

otrzymane z budŜetu państwa w wysokości wynikających z decyzji Wojewody. 
Wpływy z róŜnych opłat przewiduje się na podstawie wykonania za rok bieŜący.  

W dziale Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony  prawa oraz sądownictwa przyznana została dotacja celowa na 
prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców  w wysokości 779 zł – na 
podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu 

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa planowana 
kwota 1.000 zł  to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. 

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem planuje się uzyskać w wysokości 4.069.343 zł. Dochody podatkowe 
planowane są w budŜecie na podstawie wymiaru  bieŜącego roku zwiększone o 
2.5%.  Podatek rolny obliczono wg stawki 69,70zł/1 ha przeliczeniowy tj. 
przyjmując górną cenę Ŝyta 27,88 zł za kwintal. 

Szacuje się, iŜ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych wynosić będą  2.330.386 zł.  
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych  planuje się uzyskać  716.000 zł 

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w 
wysokości  970.957 zł,   zgodnie z pismem Ministra Finansów, natomiast wpływ 
z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 20.000 zł  .  

W dziale RóŜne rozliczenia – wielkość poszczególnych części   subwencji 
wynika z decyzji Ministra Finansów i wynosi 2 512 966 zł, odsetki od lokat 
bankowych 20 000 zł.  
          W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano  wpływy za wyŜywienie i 
czesne w przedszkolach na podstawie   planowanej liczby dzieci   i 
obowiązujących stawek i szacuje się dochód w wysokości 106 300 zł oraz 
środki na „szkołę marzeń” w kwocie 65 120 zł. 
          W dziale Ochrona zdrowia - wysokość wpływów z tytułu wydanych 
zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu (na podstawie przewidywanego wykonania w 
roku bieŜącym) tj, kwota 60.000zł 
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W dziale Pomoc społeczna – kwota  dotacji celowych  z budŜetu państwa 
wynika z decyzji wojewody jest to 1.229.000 zł 
W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 6 000 zł  z dopłaty za wykup 
obiadów przez nauczycieli. 
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z opłaty produktowej 
na kwotę 1.000 zł, zaplanowano wpływy z dotacji z budŜetu państwa w kwocie  
213 891 zł  oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości  1 604 
186 zł w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie. 
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wypływy z Fundacji 
Rozwoju Śląska w kwocie 50 000 zł zgodnie z umową na remont świetlicy 
wiejskiej. 
W dziale Kultura fizyczna i sport  - wpływy  to środki pozyskane z dotacji z 
budŜetu państwa oraz środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na 
zadania inwestycyjne w wysokości 5 226 801 zł . 
 
 
II. Wydatki 

 
 

Przy kalkulacji wydatków uwzględniono: 
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych o 1,5% 
- średnioroczny wskaźnik wzrostu  wynagrodzeń w państwowej sferze 
budŜetowej o  1,5 % 
- finansowanie szkół, gimnazjum, przedszkoli, pomocy społecznej, straŜy 
poŜarnej, kultury i sztuki,   kultury fizycznej, 
- gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz 
administracji publicznej, transportu i rolnictwa. 
 Z przyjętych załoŜeń do planu wydatków na kwotę 19 627 427 zł na 
zadania inwestycyjne  planuje się przeznaczyć 11.747.270 zł stanowi to 59,85 
%, wydatków, w tym 33.000 zł to kwota na zakupy inwestycyjne. 
Na wydatki bieŜące planuje się  7 880 157 zł.  
  

W dziale Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się 99 642  zł w tym na 
opłacenie składki dla Izby Rolniczej  - 2 % uzyskanych wpływów z podatku 
rolnego 14.000 zł  oraz 20.500 z przeznaczeniem na doŜynki gminne i 
oznakowanie psów. Pozostała kwota to wydatki związane z realizacją programu 
„Leader”w zakresie „ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich” 

W dziale Transport i łączność planowana kwota wydatków to 1.030.048 
zł przeznaczona jest na przebudowę drogi polnej tzw. Liszówki, opracowanie 
dokumentacji projektowej ul. Młyńskiej i Nowej Kolonii w Polskiej Cerekwi 
oraz na bieŜące utrzymanie dróg i przystanków autobusowych. 
 W dziale  Gospodarka mieszkaniowa planuje się 721.904 zł, jest to kwota 
przeznaczona na wycenę nieruchomości, wykup działek przy ul.Konarskiego w 
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Polskiej Cerekwi i boisko w Grzędzinie na wykonywanie  pomiarów 
geodezyjnych i map, ustalenie geodezyjne granic działek, wypisy z rejestrów 
gruntowych oraz na renowacje zamku w Zakrzowie 
         W dziale Działalność usługowa plan wydatków to kwota 38 796 zł. z 
przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego oraz za dokonanie 
podziałów działek wg potrzeb. 
         W dziale Administracja publiczna planowana kwota wydatków wynosi 1 
791 810 zł  w tym na  zadania zlecone przez Wojewodę w wysokości 68 657 zł. 
Wydatki przeznacza się na bieŜące funkcjonowanie Rady Gminy (diety), koszty 
związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy, dotację dla 
Urzędowi Marszałkowskiemu w związku z przystąpieniem  do  realizacji 
projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny oraz promocję gminy.  

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 779 zł przeznaczona jest 
na aktualizację rejestru wyborców – kwota wydatków pochodzi z dotacji. 
 W dziale  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa na 
utrzymanie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na wydatki bieŜące przeznacza się 
125.000 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (palacze, 
kierowcy) planuje się 26.000 zł, na wydatki związane z zakupem niezbędnego 
sprzętu i wyposaŜenia związanego z utrzymaniem gotowości bojowej 
przeznacza się 74.000 zł. Na obronę cywilną przeznacza się 25.000 zł, są to  
zakupy wyposaŜenia gminnego zarządzania kryzysowego i szkolenia.  
          W dziale Dochody od osób, fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajacych osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem 
na prowizję za inkaso podatkowe i opłaty komornicze przeznacza się 30.000 zł 

Na obsługę długu publicznego przeznacza się 11.000 zł – spłata odsetek 
od zaplanowanych poŜyczek. 
          Na oświatę i wychowanie planuje się przeznaczyć ogółem 3.345.628 zł z 
tego na bieŜące utrzymanie szkół  – 1.552.128 zł, realizacja programu „szkoła 
marzeń” 65 120 zł . Dla przedszkoli przeznacza się kwotę 966 083 zł,  dla 
gimnazjum 689.417 zł, dowoŜenie uczniów do szkół planuje się 90.000 zł. 
 
 
 
Na dokształcanie nauczycieli planuje się 18.000 zł w tym dotacja dla Ośrodka 
Metodycznego w celu wsparcia w formie doradztwa metodycznego dla 
nauczycieli. Na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli 
przeznacza się 20.000 zł, opłaty za utrzymanie gimbusa 10 000 zł.  
 Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się 60.000 
zł.  
 Na pomoc społeczną przeznacza się 1.585.000 zł, w tym na świadczenia 
rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe planuje się 953.000 zł, na składki na 
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ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej 9.000 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne planuje się 243.000 zł. Na dodatki mieszkaniowe 
przeznacza się 60.000 zł.  
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się 220.000 zł w tym: 
wydatki osobowe pracowników wraz z pochodnymi 185.000 zł, pozostała kwota 
związana jest z funkcjonowaniem ośrodka pomocy.  
Na pozostałą działalność planuje się 100.000 zł, z tego na dotację na 
dofinansowanie zadań realizowanych przez Stację Opieki Caritas i dopłatę do 
obiadów dla uczniów z rodzin biednych. 
           W dziale  Edukacyjna opieka wychowawcza na utrzymanie świetlic 
szkolnych przeznacza się 80 000 zł i na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  
11 250 zł.  

Wydatki w dziale Gospodarka   komunalna i ochrona środowiska zostały 
zaplanowane koszty oświetlenia ulic, konserwację oświetlenia, utrzymania 
zieleni, opieka nad zwierzętami bezdomnymi to kwota 222.000 zł. Pozostała 
kwota to wydatki inwestycyjne na zadania współfinansowane z Sektorowego 
Programu Operacyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej CięŜkowice,Ligota 
Mała Jaborowice w kwocie 1 759 099 zł. 
 W dziale  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się  
224.300 zł, w tym:  dla Gminnej Biblioteki Publicznej 79 000 zł dla świetlic 
wiejskich 60 000 zł oraz na wynagrodzenie dla nauczyciela chóru, gry na 
instrumentach dętych, nauki tańca, całoroczna organizacja imprez kulturalnych 
– 81 300 zł                            
Dotacja dla Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego  na Śląsku Opolskim koło 
w Polskiej Cerekwi to kwota 4 000 zł. 

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planuje się kwotę 8 391 
171 zł w tym dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z przepisami 
ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie 56.000 zł,  na 
utrzymanie boiska 20 000zł oraz na budowę Ośrodka Sporotowo-Rekreacyjnego 
w Zakrzowie  8 315 171 w raz z kanalizacją sanitarną zł.  
III. Rozchody 
 

Na spłatę  poŜyczki (prefinansowanie) na sfinansowanie zadań z udziałem 
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej planuje się w 2006 roku 
kwotę  6 476 970 zł 

Udzielono poŜyczki Urzędowi Marszałkowskiemu w związku z przystąpieniem  do  
realizacji projektu „eurz ąd dla mieszkańca Opolszczyzny” w kwocie 116 253 zł. 

 
 
 
 
 
 



 29

  IV. Przychody 
 
Planuje się zaciągnąć poŜyczki na realizacje zadań z udziałem środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej w kwocie 6 162 108 zł. oraz 
poŜyczki na rynku krajowym w wysokości 3 645 370 zł. 
 
Planowany deficyt to kwota 3 214 255 zł który zostanie pokryty zaciągniętą 
poŜyczką na rynku krajowym. 
 
 
 
 
Polska Cerekiew, 2005.12.15 


