
U C H W A ŁA   Nr  XXXI/271/2006 
 

Rady  Gminy  w   Polskiej  Cerekwi 
z  dnia   25   października  2006 r. 

 
w sprawie dokonania  zmian  budŜetu gminy na rok 2006 . 

 
 
                 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, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759)  oraz art. 184 ustawy z 30 czerwca 
2005r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104) 
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi  u c h w a l a   co następuje : 
 

§ 1. 
 

Zwiększa się   plan dochodów budŜetu gminy na rok 2006 o kwotę 124 940 zł,- oraz 
zmniejsza się plan wydatków w wysokości 170 060  zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej     
uchwały. 
 

§ 2. 
 

Zmniejsza się plan rozchodów  o kwotę  295 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 

§ 3 
 

W związku ze zmianami w budŜecie gminy wydatków o których mowa w § 1 powodującymi 
zmiany:  

-     nakładów na zadania inwestycyjne dokonuje się odpowiednie zmiany w zał. nr 4 do  
      uchwały RG Nr XXV/209/2005 z dnia 29.12.2005r jak w zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 

-   planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonuje się  zmiany w 
    załączniku nr 5 uchwały RG nr XXV/209/2005 z dnia 29.12.2005 r. 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 

 
 
 
 



 2 
 

                                                                                                            Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady  
                                                                                                                                  Gminy w Polskiej Cerekwi  

                                                                                                 z dnia 25.10 2006r. 
 
 
 
             Zestawienie zmian powodujących  zwiększenie dochodów, zmniejszenie wydatków i 
przychodów budŜetu gminy na 2006r. 
  
 
 

 
Dział 

 
Rozdz. 

 
  § 

 
                       N a z w a 

Zwiększenie 
planu 
dochodów  zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł 

700   Gospodarka mieszkaniowa 55 610 112 610 
 70005  Pozostała działalność 55 610 112 610 
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieŜących gmin pozyskane z innych  źródeł 
55 610  

   Wydatki majątkowe  112 610 
751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

7 944 7 944 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw, wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast oraz referenda gminne, 
powiatowe, wojewódzkie 

7 944 7 944 

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

7 944  

   Wydatki bieŜące  7 944 
756   Dochody od osób prawnych, od osób 

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

57 000  

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

57 000  

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 57 000  
801   Oświata i wychowanie 4 386 4 386 

 80101  Szkoły podstawowe 4 386 4 386 
  2030 Dotacje celowe przekazane z budŜetu 

państwa na realizacje własnych zadań 
bieŜących gmin 

4 386  

Wydatki bieŜące, w tym  4 386    
wynagrodzenie i pochodne od 
wynagrodzeń 

 4 386 



 3 
 

   Razem 124 940 124 940 
     Zmniejszenie 

planu 
wydatków  zł 

750   Administracja publiczna  295 000 
 75023  Urzędy gmin  295 000 
   Wydatki majątkowe  295 000 
   Razem  295 000 
   Przychody i rozchody Zmniejszenie 

planu 
przychodów 

 

  952 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i 
kredytów na rynku krajowym 

295 000  

   Ogółem 170 060 170 060 
              
             
 
 

Uzasadnienie 
 

 
W dziale 700, rozdziale 70005, § 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 55 610 zł  uzyskane z Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu na renowację neobarokowego pałacu w Zakrzowie. 
W dziale 751, rozdziale 75109, § 2010  zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 944 zł. Z przeznaczeniem na 
wybory do rad gmin i wójtów ( pismo KBW  Nr DOP-790-7/2006) 
W dziale 756, 75616 § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 57 000 zł i przeznacza na renowację pałacu 
w Zakrzowie. 
W dziale 801, rozdziale 80101, § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 386 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, ( pismo z OUW Nr 
FB-I-DK-3011-1/64/06) 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Zał. nr 2 do URG w Polskiej    
                                                                                                                      Cerekwi z dnia 25.10.2006r 
 
 
 
           Zmiany w przychodach i rozchodach budŜetu gminy  budŜetu gminy w roku  2006 . 
 
 
W zał. Nr 3 do uchwały R G Nr XXV/209/2005 z dnia 29.12.2005r w „ Zestawienie przychodów i 
rozchodów budŜetu gminy Polska Cerekiew w roku 2006.  w; 
§  952 „Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym” zmniejsza się o kwotę  
    295 000 zł. 
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                                                                                                 Zał. nr 3 do Uchwały RG w                        
                                                                                                          Polskiej Cerkwi z dn.25.10.2006r 

 

                      Zmiany do planu nakładów na inwestycje w 2006 r zawarte w zał. Nr 4 do  
uchwały RG Nr XXV/209/2005 z dnia 29.12.2005r 
 
W poz. 5  nakładów inwestycyjnych pod nazwą „  Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 
Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi” zmniejsza się plan o kwotę  295 000 zł   
Dodaje sie poz. 10 nakładów inwestycyjnych pod nazwą „ Renowacja neobarokowego pałacu w 
Zakrzowie” plan wydatków – 112 610 zł. 
 
 
 
                                                                                                         Zał. nr 4 do URG  w  
                                                                                                         Polskiej Cerekwi Nr    
                                                                                                         z dnia 25.10.2006r 
 
 
                Zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 r. 
wprowadzone do zał. Nr 5 uchwały RG nr XXV/209/2005 z dnia 29.12.2005 r 
 
 

Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenie 
planu 
dochodów 

Zwiększenie 
planu 
wydatków 

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

7 944 
 

7 944 
 

 75109  Wybory do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików 
województw, wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast 
oraz referenda gminne, powiatowe, 
wojewódzkie 

7 944 
 

7 944 
 

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

7 944 
 

 

  3030 RóŜne wydatki na rzecz osób 
fizycznych 

 5 650 

  4170 Wynagrodzenie bezosobowe  1 095 
  4210 Zakup materiałów  613 
  4300 Zakup usług pozostałych  586 

   Ogółem 7 944 
 

7 944 
 

 


