
 
 

U C H W A ŁA   Nr  XXI/181/2005 
 

Rady  Gminy  w   Polskiej  Cerekwi 
z  dnia  28 czerwca  2005 r. 

 
 
 

w sprawie dokonania  zmian  budŜetu gminy na rok 2005 . 
          
 
                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 oraz 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, z 2004r Nr 102, 
poz. 1055 ) 
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi  u c h w a l a   co następuje : 
 

§ 1. 
 
Zmniejsza się budŜet gminy na rok 2005 o 
-  dochody  w wysokości  2 591 699 zł., 
-  wydatki w wysokości  2 541 305 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

 
Zwiększa się plan przychodów o kwotę  750 394 zł i plan rozchodów o kwotę 700 000zł  zgodnie z  
załącznikiem nr 2.  
 

§ 3. 
 

W związku ze zmianami w budŜecie gminy wydatków których mowa w § 1 powodującymi zmiany: 
- nakładów na zadania inwestycyjne dokonuje się odpowiednie zmiany w zał. nr 4 do  
  uchwały RG Nr XVII/143/2004 z dnia 29.12.2004r jak w zał. Nr 3 do niniejszej uchwały 
- planu dotacji dla podmiotów publicznych dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 do   

uchwały RG Nr XVII/143/2004 z dnia 29.12.2004r jak w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały 
 

§ 4. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Leonard Kasper 
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 Zał.nr1 do uchwały RG w Polskiej  

                                                                                                                   Cerekwi z dnia 28.06.2005r 
 
 
Zestawienie dodatkowych dochodów i wydatków powodującymi zmiany w  budŜecie gminy na  

          2005r. 
 

Dział Rozdz.  §         Nazwa Zmniejszenie 
planu 
dochodów 

Zmniejszenie 
planu 
wydatków 

010   Rolnictwo i łowiectwo 2 690 153  2 690 153  
 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 540 153 2 540 153 
  6299 Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

  

   Wydatki majątkowe  2  540 153 
 01036  Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 

150 000 150 000 

  6299 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

150 000  

   Wydatki majątkowe  150 000 
   Razem 2 690 153 2 690 153 
    Zwiększenie 

planu 
dochodów 

Zwiększenie 
planu 
wydatków 

010   Rolnictwo i łowiectwo  6 000 
 01008  Melioracje wodne  6 000 
   Wydatki bieŜące  6 000 

750   Administracja publiczna 16 500 50 380 
 75023  Urząd gminy  4 880 
   Wydatki majątkowe  4 880 
 75095  Pozostała działalność 16 500 45 500 
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

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

16 500  

   Wydatki bieŜące, w tym wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń 

 45 500 
16 500 

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

5 409  

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budŜetu państwa 

5 409  

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 409  
801   Oświata i wychowanie 71 545              76 545 

Komentarz [UG1]:  
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 80101  Szkoły podstawowe 71 545 76 545 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 

realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin 

545  

  6290 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

71 000  

   Wydatki bieŜące  5 545 
   Wydatki majątkowe  71 000 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

  4 923 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  4 923 
   Wydatki bieŜące  4 923 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

5 000     11 000 

 92195  Pozostała działalność 5 000     11 000 
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieŜących gmin pozyskane z innych źródeł 
5 000   

   Wydatki bieŜące,  
w tym dotacje 

 11 000 
6 000 

   Razem 98 454 148 848 
    Zwiększenia 

przychodów 
Zwiększenia 

rozchodów 
   Przychody 750 394 700 000 
  903 Przychody z zaciągniętych poŜyczek udzielonych 

na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej 

700 000   

  955 Przychody z tytułu innych rozliczeń 
krajowych 

50 394  

   Rozchody   
  963 spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 

 700 000 

   Ogółem 1 841 305 1 841 305 
 

 
Uzasadnienie 

 
W dziale 010, w rozdziale 01010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 zł. z przeznaczeniem na  
odnowienie rowu komunalnego przy ul Dworcowej w Polskiej Cerekwi 
 
W dziale 750,rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę  4 880 zł z przeznaczeniem na 
opracowanie projektu zagospodarowaniem  przed Urzędem Gminy w Polskiej Cerekwi 
 
W dziale 750,rozdziale 75095 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 16 500 zł. – środki 
pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy i są  przeznaczone na zatrudnienie pracowników interwencyjnych,  
oraz  zwiększa się plan wydatków o 29 000 zł z przeznaczeniem na opłatę kosztów orzeczonych przez 
arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych (odwołania wniesione przez oferentów) 
 
W dziale 800,rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na  remont 
pokoju nauczycielskiego oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 545 zł z przeznaczeniem 
na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów  podejmujących naukę  w klasach pierwszych szkół 
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podstawowych w latach 2005/2006, plan dochodów i wydatków o kwotę 71 000 zł z przeznaczeniem na 
modernizację szkoły w Polskiej Cerekwi. 
 
W dziale 900,rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków o kwotę  4 923 zł z przeznaczeniem na  
wymianę lamp oświetleniowych przy ul. Fabrycznej i Szkolnej w CięŜkowicach i zakup energii. 
 
W dziale 921, rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000 zł. z przeznaczeniem na 
wydatki bieŜące i dotacje. 
 
 

                                                                                                                                         Załącznik nr 2 do Uchwały R G 
                                                                                                                          w Polskiej Cerekwi z dn.28.06.2005r 

 
 
                         Zmiany w przychodach i rozchodach budŜetu gminy związane z finansowaniem 
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyŜki budŜetowej w 2005 r. 
 
 
W zał. Nr 3 do uchwały R G Nr XVII/143/2004 z dnia 29.12.2004r w 

- lp.6 dodaje się  § 903 Przychody z zaciągniętych poŜyczek udzielonych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej - 700 000 zł. 

- lp. 5 § 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” zwiększa się plan  o kwotę 50 394 zł 
- lp. 2 § 963 „Spłaty poŜyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej” zwiększa się plan rozchodów o kwotę  
700 000 zł. 

 
                                                                                                                         Zał. nr 3 do Uchwały R G w                        
                                                                                                                                                 Polskiej Cerkwi z dn.28.06.2005r 
 

                           Zmiany do planu nakładów na inwestycje w 2005r zawarte w zał. Nr 4 do  uchwały 
RG Nr XII/143/2004 z dnia 29.12.2004r 
 
 
1. W poz. 2  nakładów inwestycyjnych pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzowie” 

zmniejsza się plan o kwotę 2 540 153 zł   
2. W poz.9  nakładów inwestycyjnych pod nazwą” „ Rewitalizacja zespołu parkowo-pałacowego w 

Zakrzowie „ zmniejsza się plan o kwotę 150 000 zł.  
3. dodaje się poz.12  nakładów inwestycyjnych pod nazwą „ opracowanie projektu zagospodarowanie 

terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi” – plan wydatku 4 880 zł. 
4. W poz. 7 w planie nakładów inwestycyjnych pod nazwą  „Modernizacja Szkoły Podstawowej w                         
       Polskiej Cerekwi” zwiększa się plan o 71 000 zł. 
 
 
                                                                                                                                                Zał. nr 4 do uchwały RG w Polskiej  
                                                                                                                                               Cerekwi z dnia 28.06.2005r 
 
 
                                Zmiany planu dotacji udzielanych przez gminę w roku 2005 wprowadzone do 
zał. nr 6 uchwały RG Nr XII/143/2004 z dnia 29.12.2004r 
 
Dodaje się Lp nr 2 dział 921 rozdział 92195 § 2820  
Nazwa jednostki dotowanej - Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku 
Opolskim w Gogolinie dla Koła w Polskiej Cerekwi 
Kwota dotacji -   6 000 zł. 


