
U C H W A ŁA   Nr XIV/107/2004 
 

Rady  Gminy  w   Polskiej  Cerekwi 
z  dnia 30 czerwca  2004 r. 

 
 

w sprawie dokonania  zmian  budŜetu gminy na rok 2004 . 
          
 
                Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( tekst 
jednolity  z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiany 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 2004 r. 
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 2004  
-  dochody  o kwotę  3 320 875 zł 
-  wydatki o kwotę  6 484 465 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

 
Zmniejsza się plan przychodów o kwotę   2 813 790  zł. 
Zwiększa się plan rozchodów 343 605zł  zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 
§ 3. 

 
Ustala się plan zakładu budŜetowego w kwocie ; 
                            -  przychody     285 000 zł 
                            -  wydatki         285 000 zł  tym; 
                               dotacja  35 000 zł 
  

§ 4. 
 
W związku ze zmianami w budŜecie gminy dochodów i wydatków o których mowa w § 1 powodującymi 
zmiany: 
-  planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonuje się zmiany w    
   załączniku nr 5 RG Nr XII/91/2004 z 9 lutego 2004r jak w zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 
-  nakładów na zadania inwestycje dokonuje się odpowiednie zmiany w załączniku nr 7 do uchwały RG  
   Nr XII/91/2004 z 9 lutego 2004r jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 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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                                                                                    Załącznik nr 1 do Uchwały RG w Polskiej  
                                                                                                                                         Cerekwi z dn. 30.06.2004r. 
 
 
 

                  Zestawienie  zmian  dochodów, wydatków oraz  przychodów i rozchodów  budŜetu gminy w 
2004 r. 

 
 

 
Dział 

 
Rozdz. 

 
   § 

 
                       N a z w a  

Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł 

010   Rolnictwo i łowiectwo           5 000 
 01008  Melioracje wodne           5 000  
   Wydatki bieŜące           5 000  

600   Transport i łączność  15 000 
 60016  Drogi  publiczne gminne    3 000 
   Wydatki bieŜące    3 000 
 60095  Pozostała działalność           12 000 
   Wydatki bieŜące    5 800 
   Wydatki majątkowe             6 200 

750   Administracja publiczna                      18 000 
 75023  Urzędy gmin           18 000 
   Wydatki bieŜące           18 000 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

  60 000 

   75412  Ochotnicze straŜe poŜarne    57 000 
   Wydatki majątkowe   57 000 
   75495  Pozostała działalność    3 000 
   Wydatki bieŜące    3 000 

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

  380 000  

   75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatku od spadków i darowizn oraz podatków 
i opłat lokalnych 

   380 000  

  0310 Podatek od nieruchomości   380 000  
758   RóŜne rozliczenia   33 827  

   75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 
gmin 

   33 827  

  2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa     33 827  
801   Oświata i wychowanie       1 922    830 000 

   80101  Szkoły podstawowe       1 922  
   2030 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa 

na realizację własnych zadań bieŜących gmin 
     1 922  

   Wydatek bieŜący        50 000 
   Wydatek majątkowy            780 000 

852   Pomoc społeczna      25 000        25 000 
 85295  Pozostała działalność      25 000             25 000 
  2030 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa      25 000  



 3

na realizację własnych zadań bieŜących gmin( 
związków gmin) 

   Wydatki bieŜące              25 000 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
           35 000 

 
 90002  Gospodarka odpadami               
  2410 Dotacja z budŜetu na pierwsze wyposaŜenie w 

środki obrotowe 
             12 767 

  2650 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu 
budŜetowego 

             15 000 

  6210 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych zakładów 
budŜetowych 

  
              7 233 

926   Kultura fizyczna i sport                3 600 
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                3 600 
   Wydatki bieŜące,  

w tym dotacje  
               3 600 

              3 600 
   Razem    440 749           991 600 

    Zmniejszenie 
planu dochodów 

Zmniejszenie 
planu wydatków 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i  wodę 

             5 000              1 000 

   40002  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną,  gaz i wody  

             5 000        1 000 

  0830 Wpływy z usług              5 000  
   Wydatki bieŜące        1 000 
600   Transport i łączność  176 319   356 639 

 60016  Drogi  publiczne gminne  176 319   356 639 
  6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin, powiatów,  pozyskane z innych źródeł 
 176 319  

   Wydatki majątkowe    356 639 
700   Gospodarka mieszkaniowa            60 000     75 000 

 70004  RóŜne jednostki obsługi gospodarki 
mieszkaniowej i komunalnej 

                50 000 

   Wydatki bieŜące, w tym wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń 

        50 000 
      4 600 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami            60 000  
  0830 Wpływy z usług            60 000  
 70095  Pozostała działalność      25 000 
   Wydatki bieŜące, w tym wynagrodzenia i 

pochodne od wynagrodzeń 
     25 000 

      4 200 
750   Administracja publiczna                 26 000 

 75023  Urzędy gmin      26 000 
   Wydatki bieŜące, w tym wynagrodzenia i 

pochodne od  wynagrodzeń 
     26 000 

    26 000 
852   Pomoc społeczna      43  984     43 984 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne 

      17 064     17 064 

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

      17 064  

   Wydatki bieŜące       17 064 
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 85216  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze      26 920     26 920 
  2010 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na 

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

     26 920  

   Wydatki bieŜące      26 920 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
 3 476 321       6 973 442 

 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód      25 000            41 000 
  0830 Wpływy z usług      25 000  
   Wydatki bieŜące w tym wynagrodzenie i 

pochodne od wynagrodzenia 
            41 000 

           16 000 
 90002  Gospodarka odpadami    160 000            35 000 
  0830 Wpływy z usług    160 000             
   Wydatki bieŜące, w tym wynagrodzenia i 

pochodne od wynagrodzeń 
            35 000 

           23 000  
 90095  Pozostała działalność 3 291 321        6 897 442 
  6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin, powiatów,  pozyskane z innych źródeł 
3 291 321  

   Wydatki majątkowe         6 897 442 
   Razem    - 3 320 875     - 6 484 465 

    
Przychody 

Zmniejszenie 
planu 
przychodów 

 

  952 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów 
na rynku krajowym 

3 172 000  

    Zwiększenie 
planu 
przychodów 

Zwiększenie 
planu 

rozchodów 
  955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych       8 410  
  903 Przychody z zaciągniętych poŜyczek  na 

sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej 

  343 605  

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

     343 605 

   Ogółem      6 140 860       6 140 860  
 

 
 

Uzasadnienie 
 

W dziale 010  Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na 
odbudowę rowu we wsi Mierzęcin, 
 
Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 o kwotę 15 000 zł                
z przeznaczeniem na:  

−−−− modernizację ulic 3 000 zł 
w rozdziale 60095 zwiększa się plan o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na; 

−−−− zakup wiaty przystankowej dla wsi Jaborowice –  7 000 zł 
−−−− zakup tabliczek nazw ulic  5 000 zł 
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W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o 18 000 zł z przeznaczeniem na WdroŜenie 
Systemu Jakością  wg Normy  ISO 9001: 2000 
 
W dziale 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, zwiększa się plan wydatków o 
kwotę 57 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu straŜackiego, 
 
W dziale  756, rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów o kwotę 380.000 zł w związku z nowym 
płatnikiem podatku od nieruchomości, Sieci Energetyczne Tarnów 
 
W dziale 758 , rozdziale 75807 zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 827 zł z tytułu ustawowych ulg i 
zwolnień,   pismo z Min.Fin.  Nr ST3-4820-22/2004  z dnia 25.05.2004r                           
  
W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 830 000 zł.               
z przeznaczeniem na: 

−−−− dodatkowe prace związane z remontem świetlicy terapeutycznej – 16 300 zł 
−−−− modernizację Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi   780 000 zł 
−−−− zakup wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w  klasach pierwszych  1 922 zł 
−−−− odpis na zfśś dla nauczycieli   7 864 zł i nauczycieli emerytów   12 214 zł,  
−−−− zakup komputerów dla uczniów  11 700 zł. 

 
W rozdziale 85212 na podstawie pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i 
BudŜetu w Opolu nr FB.I-JW.-3011-I-23/04 dochody i wydatki o kwotę 17.064 zł. z przeznaczeniem na 
zasiłki stałe, w rozdziale 82616 zmniejsza się plan dochodów i wydatków kwotę 26 920 zł – zasiłki 
rodzinne, w rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25 000 zł z 
przeznaczeniem na doŜywianie uczniów. 
 
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 o kwotę 3 291 321 zł 
zmniejsza się plan dochodów i kwotę 6 897 442 plan wydatków  przeznaczonych na wykonanie 
kanalizacji w Zakrzowie i w CięŜkowicach-Ligocie Małej-Jaborowicach 
 
-  rozdziale 90002 Gospodarka odpadami przeznacza się kwotę  20 000 zł z przeznaczeniem na 
wyposaŜenie Zakładu Usług Komunalnych, 15 000 zł na dotację przedmiotową, 
  
 W związku z rozpoczęciem funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych od 1.07 2004r w działach 400, 
700, 750,900 zmniejsza się plan dochodów i wydatków jak w zestawieniu. 
 
 W dziale 926  Kultura fizyczna i sport  zwiększa się plan wydatków dla klubów sportowych o kwotę 
3 600 zł.  
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Załącznik nr 3 do Uchwały RG w Polskiej  
                                                                                                                                        Cerekwi z dn. 30.06.2004r. 
 
 
Zmiany w przychodach i rozchodach budŜetu gminy związane z finansowaniem niedoboru                           
i rozdysponowaniem nadwyŜki budŜetowej w 2003 roku. 
 
W zał. nr 3 do uchwały RG Nr XII/91/2004 w lp.1 § 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń 
krajowych” zwiększa się plan o kwotę  8 410 zł , 
Lp 2 § 952 „ Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się plan o 
3 172 000 zł. 
Dodaje się pl. 5 § 963 Spłaty poŜyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej  zwiększa się plan o kwotę 343 605 zł. 
Dodaje się lp. 6. § 903 Przychody z zaciągniętych poŜyczek  na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej zwiększa się plan o kwotę 343 605 zł. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            Załącznik nr 4 do Uchwały RG w            
                                                                                                                                            Polskiej  Cerekwi z dn. 30.06.2004r. 
 
 
Zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na                              
2004 r. wprowadzone do zał. Nr 5 uchwały RG Nr XII/91/2004 z dnia 9 lutego 2004 roku. 
 
 
 

 
Dział 

 
Rozdz. 

 
   § 

 
                       N a z w a 

Zmniejszenie 
planu 

dochodów 

Zmniejszenie 
planu 

wydatków 
852   Pomoc społeczna  43 984    43 984 

   85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne 

 
  17 064 

 
   17 064 

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

  17 064  

  3110 Świadczenia społeczne     17 064 
 85216  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze      26 920     26 920 
  2010 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na 

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

     26 920  

  3110 Świadczenia społeczna      26 920 
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Załącznik nr 5 do Uchwały RG w Polskiej  

                                                                                                                                        Cerekwi z dn. 30.06.2004r. 
 
 
 
Zmiany planu nakładów na inwestycje w 2004 r. zawarte w zał. Nr 7 uchwały RG Nr XII/91/2004               
z dnia 9 lutego 2004 roku. 
 
 
 
W poz 1 planu nakładów na inwestycje pod nazwą „Budowa kanalizacji w Zakrzowie” zmniejsza się o 
całość nakładów planowanych w kwocie 3 265 694 zł,. 
W poz 2 „ Budowa kanalizacji sanitarnej w CięŜkowicach,Ligocie Małej, Jaborowicach” zmniejsza się o 
całość nakładów planowanych w kwocie 3 631 748 zł,  
W poz 3 „ Modernizacja ul Konarskiego w Polskiej Cerekwi”zmniejsza się nakłady planowane o kwotę 
356 639 zł . 
W poz 7 ”Modernizacja kotłowni w szkole w Polskiej Cerekwi” zwiększa się plan o 162 784 zł  –środki 
własne zastąpione zostaną środkami pochodzącymi z GFOŚiGW   
W poz. 8 pod nazwą „Modernizacja kotłowni w szkole we Wroninie” planu nakładów inwestycyjnych 
zwiększy się o kwotę 52 319 zł – zwiększony zostanie kredyt o kwotę  62 312 zł a środki własne 
zastąpione zostaną środkami pochodzącymi z GFOŚiGW   
 Dodaje się poz 11 pod nazwą  „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi – plan nakładów 
780 000 zł  to środki własne gminy . 
Dodaje się poz. 12 pod nazwą „Zakup samochodu straŜackiego” plan wydatku – 57 000 zł, środki własne. 
Dodaje się poz. 13  „Zakup i montaŜ wiaty przystankowej we wsi Jaborowice” – plan 6 200 zł – środki 
własne 


