
 
 

U C H W A ŁA   Nr  XXII/184/2005 
 

Rady  Gminy  w   Polskiej  Cerekwi 
z  dnia  29 września  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  402 601 zł., 
-  wydatki w wysokości  619 462 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

 
Zmniejsza się plan przychodów o kwotę  237 861 zł i plan rozchodów o kwotę 21 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 
- planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonuje się zmiany w    
   załącznik 5 uchwały RG nr XVII/143/2004 z dnia 29.12.2004 r jak w załączniku 5 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. 
 
 
 
 

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy 
Jadwiga Moj 
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 Zał.nr1 do uchwały RG w Polskiej  
                                                                                                                                         Cerekwi z dnia 29.09.2005r 
 
 
      Zestawienie dodatkowych dochodów i wydatków powodującymi zmiany w  budŜecie 
gminy na 2005r. 
 
 

Dział Rozdz.  §         Nazwa Zwiększenie 
planu 
dochodów 

Zwiększenie 
planu 
wydatków 

010   Rolnictwo i łowiectwo  9 500 
 01009  Spółki wodne  9 500 
   Wydatki bieŜące 

 w tym  dotacje 
 9 500 

9 500 
751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

477 477 

 75107  Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 477 477 
  2010 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na 

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

477  

   Wydatki bieŜące, w tym na wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń 

 477 
477 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

 15 000 

 75405  Komenda powiatowa policji  15 000 
   Wydatki bieŜące  15 000 

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

  
1 000 

 75647  Pobór podatków  1 000 
   Wydatki bieŜące  1 000 

758   RóŜne rozliczenia 17 383  
 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
17 383  

  2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 17 383  
801   Oświata i wychowanie  12 283 

 80101  Szkoły podstawowe  12 283 
   Wydatki bieŜące, w tym wynagrodzenia i 

pochodne od wynagrodzeń 
 12 283 

6 000 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000 50 000 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000 50 000 
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieŜących gmin pozyskane z innych źródeł 
50 000  

   wydatki bieŜące  50 000 
926   Kultura fizyczna i sport  600 

 92601  Obiekty sportowe  600 
   Wydatki bieŜące,  

w tym dotacje 
 600 

600 
   Razem 67 860 88 860 
    Zmniejszenie 

planu 
Zmniejszenie 
planu 
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dochodów wydatków 
010   Rolnictwo i łowiectwo  154 822 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  154 822 
   Wydatki majątkowe  154 822 

801   Oświata i wychowanie 470 461 553 500 
 80101  Szkoły podstawowe 470 461 553 500 
  6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin, powiatów, samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

470 461  

   Wydatki majątkowe  553 500 
   Razem 470 461 708 322 
    Zmniejszenie 

przychodów 
Zmniejszenie 
rozchodów 

   Przychody 237 861  
  952 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i 

kredytów na rynku krajowym 
237 861  

   Rozchody  21 000 
  992 Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i 

kredytów  
 21 000 

   Ogółem 640 462 640 462 
 

 
Uzasadnienie 

 
W dziale 010, w rozdziale 01009 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 500 zł. z przeznaczeniem na  
odnowienie rowu melioracyjnego we wsi Łańce 
 
W dziale 751,rozdziale 75107 zwiększa się plan wydatków o kwotę  477 zł z przeznaczeniem na wybory 
Prezydenta RP /pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPO-680-3/2005/ 
 
W dziale 754, rozdziale 75405 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 tys. z przeznaczeniem na zakup 
okien i przekazanie do zamontowania w budynku komendy policji w Polskiej Cerekwi 
 
W dziale 756, rozdziale 75647 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup 
usług pocztowych 
 
W dziale 801,rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 583 zł z przeznaczeniem na  
wynagrodzenia osobowe, zakupy materiałów i energii elektrycznej. 
 
 W dziale 921,rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na remont   
 świetlicy wiejskiej w Jaborowicach, środki na remont będą pochodziły z Fundacji Rozwoju Śląska. 
 
W dziale 926, rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł. z jako dotację dla klubów 
sportowych. 
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                                                                                                                             Załącznik nr 2 do Uchwały R G 

                                                                                                                          w Polskiej Cerekwi z dn.29.09.2005r 
 
 
 
 
                         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 pod 
 

- lp. 3  § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów” zmniejsza się plan 
rozchodów o kwotę 21 000 zł. 

- lp. 4  § 952 „Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym” 
zmniejsza się plan  o kwotę 237 861 zł 

 
 
 
 
 
                                                                                                                   Zał. nr 3 do Uchwały R G w                        
                                                                                                                                          Polskiej Cerkwi z dn.29.06.2005r 
 

                           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. 8  nakładów inwestycyjnych pod nazwą „ Modernizacja boiska szkolnego w Polskiej 

Cerekwi” zmniejsza się plan o kwotę 553 500 zł   
2. W poz. 1 nakładów inwestycyjnych pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

CięŜkowicach, Ligocie Małej i Jaborowicach kwotę z kolumny 9 „kredyt bankowy „  zastępuje 
się środkami własnymi pochodzącymi z GFOŚ i GW. 

 
 
 
 
                                                                                                                            Zał. nr 4 do uchwały RG w  Polskiej  
                                                                                                                           Cerekwi z dnia 29.09.2005r 
 
 
 
                                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 
 
W  lp. nr 2 dział 926 rozdział 92605 § 2820  
Nazwa jednostki dotowanej - Dotacja na  działalność Klubom Sportowym w Polskiej Cerekwi. 
Kwota zwiększenia planu  dotacji -   600 zł. 
Dodaje się lp. 6 dział 010, rozdział 01009, § 2830  
Nazwa jednostki dotowanej – Gminna Spółka wodna  w Polskiej  Cerekwi 
Kwota dotacji – 9.500 zł. 
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                                                     Zał. Nr 5 do uchwały RG w Polskiej 
                                                                                                                           Cerekwi z dnia 29.09.2005 r 

 
. 
                Zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 r. 
wprowadzone do zał. Nr 5 uchwały RG nr XVII/143/2004 z dnia 29.12.2004 r 
 
 

Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenie 
planu 

dochodów 

Zwiększenie 
planu 

wydatków 
751   Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

477 477 

 75107  Wybory prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 

477 477 

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

477  

  4110 Zakupy materiałów i wyposaŜenia  68,68 
  4120 PodróŜe słuŜbowe krajowe  9,76 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  398,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


