
 
U C H W A ŁA  Nr  VIII/51/2007               

 
Rady  Gminy  w   Polskiej  Cerekwi 

z  dnia 28 czerwca  2007 r. 
 
 

w sprawie dokonania  zmian  budŜetu gminy na rok 2007 . 
 
                 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 2002 r 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,  
oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457, oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337)  oraz art. 184 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, oraz z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, oraz z 2006 r. Nr 
45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218,  Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, oraz z 
2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587) 
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi  u c h w a l a   co następuje : 
 

§ 1. 
Zwiększa się dochody budŜetu gminy na rok 2007 o kwotę 471 810,00 zł.  
Zwiększa się wydatki budŜetu gminy na rok 2007 o kwotę 852 094,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały.   

§ 2. 
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 380 284,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. 
W związku ze zmianami budŜetu gminy dochodów i wydatków, o których mowa w § 1 
powodującymi zmiany: 
 - planu nakładów na inwestycje w 2007 r. dokonuje się zmian w załączniku nr 4 uchwały Nr 
III/16/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2006 r., jak w załączniku nr 3 do 
niniejszej uchwały 
 - planu dotacji udzielanych z budŜetu gminy w roku 2007 dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 
do uchwały Nr III/16/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2006 r., jak w 
załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 
  

§ 4. 
Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr III/16/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
z dnia 28 grudnia 2006 r., jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 

 
§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 6. 
 

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

Przewodniczący  
Rady Gminy 

Jerzy Kołeczko 
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                                                                                                      Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/2007 

 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  
                                                                                                                            z dnia 28 czerwca 2007r. 
 
 

Zestawienie zmian powodujących  zwiększenie dochodów i wydatków oraz przychodów budŜetu 
gminy na 2007r. 

 
        Zwiększenie 

planu 
dochodów w 
zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków w 
zł 

Dział Rozdz.   §                        N a z w a   
600   Transport i łączność  131 000 
 60016  Drogi publiczne gminne  131 000 
   Wydatki bieŜące  30 000 
   Wydatki majątkowe  101 000 
700   Gospodarka mieszkaniowa  85 000 
 70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
 85 000 

   Wydatki majątkowe  85 000 
750     Administracja publiczna 12 500 232 000 
 75023  Urzędy gmin  230 000 
   Wydatki majątkowe  230 000 
  75095   Pozostała działalność 12 500 2 000 
  2460 Środki otrzymane od pozostałych 

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

12 500  

   Wydatki bieŜące   2 000 
754   Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpoŜarowa 
 1 000 

 75495  Pozostała działalność  1 000 
   Wydatki bieŜące  1 000 
801     Oświata i wychowanie 175 594 195 594 

  80101   Szkoły podstawowe 107 756 127 756 

    2708 Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieŜących gmin (związków 
gmin) pozyskane z innych źródeł 

80 806 
 

 

  2709 Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieŜących gmin (związków 
gmin) pozyskane z innych źródeł 

26 950  

      Wydatki bieŜące w tym:  127 756 

      wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

 55 227 

 80110  Gimnazja 50 964 50 964 
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  2708 Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieŜących gmin (związków 
gmin) pozyskane z innych źródeł 

38 218  

  2709 Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieŜących gmin (związków 
gmin) pozyskane z innych źródeł 

12 746  

   Wydatki bieŜące w tym:  50 964 

   wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

 24 733 

 80195  Pozostała działalność 16 874 16 874 

  2030 Dotacje celowe przekazane z 
budŜetu państwa na realizacje 
własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 

16 874  

   Wydatki bieŜące  16 874 

851   Ochrona zdrowia  67 000 

 85151  Świadczenia zdrowotne  67 000 

   Wydatki bieŜące  67 000 

900   Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

80 356 119 000 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona 
wód 

80 356 110 000 

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

80 356  

   wydatki majątkowe  110 000 

 90013  Schroniska dla zwierząt  1 000 

   Wydatki bieŜące  1 000 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  8 000 

   wydatki majątkowe  8 000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 18 500 

 92195  Pozostała działalność  18 500 

   Wydatki bieŜące, w tym:  4 000 

   wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

 4 000 

   dotacje  4 000 

926   Kultura fizyczna i sport 203 360 3 000 

 92601  Obiekty sportowe 203 360 3 000 

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

203 360 
 

 

   Wydatki majątkowe  3 000 
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   Razem 471 810 852 094 

    Zwiększenie 
planu 

przychodów 

 

  955 Przychody z tytułu innych 
rozliczeń krajowych 

380 284  

   Razem 380 284  

      

      Ogółem 852 094 852 094 
 
                                                          
                                                                                                          Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/2007  

 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  
                                                                                                                            z dnia 28 czerwca 2007r. 
 
 Zmiany w przychodach i rozchodach budŜetu gminy  w roku  2007 
 
 
W zał. Nr 3 do uchwały RG Nr III/16/2006 z dnia 28.12.2006 r. w „ Zestawienie przychodów i 
rozchodów budŜetu gminy Polska Cerekiew w roku 2007 w § 955 „ Przychody z tytułu innych 
rozliczeń krajowych” zwiększa przychody o kwotę 380 284,00 zł. 
                                                                                                 
                                                                                                      Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/51/2007 
                                                                                                                           Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  
                                                                                                                           z dnia 28 czerwca 2007r. 
 
Zamiany planu nakładów na inwestycje w 2007 r. 
 
 
W zał. Nr 4 do uchwały RG Nr III/16/2006 z dnia 28.12.2006 r. w 
-  lp. 2 „Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo 
– Rekreacyjnego w Zakrzowie wraz z kanalizacją sanitarną wsi Zakrzów” zwiększa się plan 
wydatków o kwotę 3 000,00 zł, 
-  lp.5 „Remont drogi gminnej w m. Polska Cerekiew – ul. Młyńska, ul. Nowa Kolonia” zwiększa się 
plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł, 
-  lp. 6 „Renowacja zespołu pałacowo – parkowego w Zakrzowie (elewacja i malowanie dachu)” 
zwiększa się plan wydatków o kwotę 85 000,00 zł, 
-  lp. 8 „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy” zwiększa się plan wydatków o 
kwotę 230 000,00 zł, 
-  lp. 9 „Remont drogi gminnej w miejscowości Polska Cerekiew – ul. Michalika + odwodnienie 
terenu” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł, 
-  lp. 14 „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Połowa – Zakrzów” zwiększa 
się plan wydatków o kwotę 36 000,00 zł,  
-  lp. 15 w miejsce „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej 
Dzielawy – tranzyt ścieków (w tym zakup map do celów projektowych)” wpisuje się 
„Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej Dzielawy, Witosławie, 
Wronin, Grzedzin, Łaniec – tranzyt ścieków (w tym zakup map do celów projektowych)” i zwiększa 
się plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł;  
Dodaje się lp.20 nakładów inwestycyjnych pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy – przygotowanie projektu” – plan wydatków 8 000,00 zł. 
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                                                                                                      Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/51/2007 
 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  

                                                                                                                            z dnia 28 czerwca 2007r. 
 
Zmiany plany dotacji udzielonych z budŜetu Gminy w roku 2007. 
 
 
W zał. Nr 6 do uchwały RG Nr III/16/2006 z dnia 28.12.2006 r. w lp. 5 – nazwa jednostki 
„Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Gogolinie dla kola w 
Polskiej Cerekwi” - zwiększa się kwotę dotacji o 4 000,00 zł. 
 
 
 
                                                                                                      Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/51/2007 

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  
                                                                                                                           z dnia 28 czerwca 2007r. 
 
Zmiany planu przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi na 2007 r. 
 
 
W zał. Nr 7 do uchwały RG Nr III/16/2006 z dnia 28.12.2006 r. w lp. 6 Wydatki bieŜące – zmniejsza 
się plan wydatków bieŜących o kwotę 38 000,00 zł. 
Po lp. 6 dodaje się lp. 6a Wydatki majątkowe  - plan wydatków majątkowych to kwota 38 000,00 zł 
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Uzasadnienie 
W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 131 000,00 zł z przeznaczeniem na 
remont dróg gminnych: Nowa Kolonia, Młyńska, Michalika w Polskiej Cerekwi oraz drogę w Ligocie Małej, 
oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Połowa – Zakrzów. 
W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 85 000 z przeznaczeniem na renowację 
zespołu pałacowo – parkowego w Zakrzowie. 
W dziale 801, rozdziale 80101 oraz 80110 zwiększa się dochody łącznie o kwotę 158 720 zł pozyskane z 
funduszy unijnych z przeznaczeniem na realizację przez szkoły i gimnazjum programu pn. „Szkoła na tak, w 
rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na remont 3 klas w szkole 
w Polskiej Cerekwi, w rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów i wydatków  o kwotę 16 874 na 
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 
W dziale 750, rozdz. 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS 
za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w rozdziale 75023 
zwiększa się plan wydatków o kwotę 230 000 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przed 
budynkiem Urzędu Gminy”. 
W dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł na zakup kamery w ramach 
wprowadzenia systemu monitoringu. 
W dziale 851, rozdziale 85151 zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 000 zł na zapłatę za badania 
profilaktyczne dla mieszkańców gminy. 
W dziale 900, rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 110 000 z przeznaczeniem na 
przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Witosławice, Dzielawy, 
Wronin, Grzędzin, Łaniec, w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na projekt 
modernizacji oświetlenia całej gminy, w rozdziale 90013 kwotę 1 000 przeznaczy się na umieszczenie 
bezpańskich psów w schroniskach. 
W dziale 921, rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 500 z przeznaczeniem na dotacje dla 
Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz na Koncert Floriański. 
 W dziale 926, rozdziale 92601 zwiększą się plan wydatków o kwotę 3 000 na realizacje zadania 
„Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod budowę wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego 
w Zakrzowie”. 
 
 
 
 


