UCHWAŁA Nr XXXII/176/2018
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska
Cerekiew na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje :
§ 1.
Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 473 697 zł (dochody bieżące).
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 124 360 zł (wydatki bieżące
zwiększa się o kwotę 122 610 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 750 zł) zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 598 057 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały
§ 3.
W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1
powodującymi zmiany:
 planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr
5 do uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia
2017 r. jak w zał. Nr 3 do niniejszej uchwały
 planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr
6 do uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia
2017 r. jak w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.
W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1
powodującymi zmiany:
dotacji udzielanych w roku 2018 dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr
XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r., jak w załączniku Nr
5 do niniejszej uchwały

§ 5.
Dotychczasowy załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
§ 6.
Dotychczasowy załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

________

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXII/176/2018
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 22.03.2018 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących
Dział

Rozdział

Zwiększenie
planu
dochodów w zł

§

852
85295
2030

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

72 000
72 000
72 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
921
92195

2058*
*

2059*
*

Zwiększenie
planu
wydatków w
zł
72 000
72 000

23 000
49 000
14 000
35 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

32 874

123 089

Pozostała działalność

32 874

123 089

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

21 650

wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp , w części związanej z realizacją zadań
gminy, w tym*
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

21 650

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
wydatki na programy finansowane z udziałem

1 735

110
1 625
20 917,70

11 956,30

32 874

środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp , w części związanej z realizacją zadań
gminy, w tym
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
***

30 474
2 400

wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp , w części związanej z realizacją zadań
gminy, w tym ***
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

66 830

64 430
2 400
Zmniejszenie
planu
dochodów w zł

750
75011
2010

Administracja publiczna

Zmniejszenie
planu
wydatków w
zł
-479
-479

Urzędy wojewódzkie

-479

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
wydatki jednostek budżetowych, w tym:

-479

-479

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
756

75615

0310
758
75801

2920
852
85295

-479

-479

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

-498 000

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych

-498 000

Wpływy z podatku od nieruchomości

-498 000

Różne rozliczenia

-80 092

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-80 092

Subwencje ogólne z budżetu państwa

-80 092

Pomoc społeczna

-72 000

Pozostała działalność

-72 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

-23 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

-49 000

wydatki związane z realizacją zadań

-14 000

statutowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków
bieżących
III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych
Dział

Rozdział

-473 697

Zwiększenie
planu
dochodów w zł

§

600

-35 000

Transport i łączność
Drogi publiczne krajowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji
inwestycje i zakupy inwestycyjne

60011
754
75405

122 610

Zwiększenie
planu
wydatków w
zł
16 000
16 000
16 000
7 400
7 400
7 400

Zmniejszeni
e planu
wydatków w
zł
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
inwestycje i zakupy inwestycyjne

-21 650
-21 650
-21 650

IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków
majątkowych
V. Zmiany w planie przychodów

1 750

92195

Zmniejszenie
planu
przychodów w
zł

§
9570

Nadwyżki z lat ubiegłych

VI. Razem zmiany w planie przychodów

Zwiększenie
planu
przychodów w
zł
598 057
598 057

VII. Zmiany w planie wydatków bieżących
Rozdział
754
75412

801

Zmniejszenie
planu
wydatków w zł

§

Zwiększenie
planu
wydatków w zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-2 000

2 000

Ochotnicze straże pożarne

- 2 000

2 000
2 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Oświata i wychowanie

- 2 000
- 2 000
-1 586

1 586

80101

Szkoły podstawowe
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych

80150

921
92195

-1 586
-1 586
-1 586
1 586

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 586

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 uofp , w części związanej z realizacją zadań gminy, w tym*
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 586
1 600
1 600
1 600

VIII. Razem zmiany w planie wydatków bieżących

-1 600
-1 600
-1 600

-1 600

- 5 186

1 600
5 186

IX. Zmiany w planie dochodów bieżących
Rozdział

Zmniejszenie
planu
dochodów w zł

§

921
92195
2057

2058

2059

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

X. Razem zmiany w planie dochodów bieżących

-29 000
-29 000
-29 000

Zwiększenie
planu
dochodów w zł
29 000
29 000

18 453

10 547

-29 000

29 000

*Rowerowa przygoda dookoła Zakrzowa
** Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Agrofestiwal
*** Kulturalnie i muzycznie przez pogranicze polsko-czeskie
Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXII/176/2018
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 22.03.2018r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2018
W zał. Nr 3 do uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia
2017 r. zmienionym uchwałą Nr XXXI/173/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia
1 marca 2018 r. w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2018 r” w lp. I. 2 § 957 „Nadwyżki z
lat ubiegłych” zwiększa się przychody o kwotę 598 057 zł.
Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXII/176/2018
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 22.03.2018 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.
Dochody bieżące
Dział

Rozdział

§

750
75011
2010

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Razem

Zmniejszenie planu
dochodów w zł
-479
-479
-479

-479

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXII/176/2018
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 22.03.2018 r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.
Wydatki bieżące
Dział

Rozdział

750

Administracja publiczna
75011

Urzędy wojewódzkie
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmniejszenie planu
wydatków w zł
-479
-479
-479
-479

Razem

-479
Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXXII/176/2018
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 22.03.2018 r.

W zał Nr 7 do uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia
2017 r. w Dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 754, rozdziale
75405, nazwa zadania Zakup radiowozu dla Policji, zwiększa się dotację celową o kwotę
7 400 zł.

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXII/176/2018
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 22.03.2018

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.
Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi
Lp.
I.

Wyszczególnienie
Przychody ogółem

Kwota w zł
1 238 000,00

II.
III.

Inne zwiększenia
Stan środków obrotowych na początek roku

IV.

Koszty ogółem

143 147,72
90 000,00
1 371 147,72

1

z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

600 000,00

V.

Stan środków obrotowych na koniec roku

100 000,00

Uzasadnienie
Zwiększa się wydatki w rozdziale:
85295 na wydatki związane z Senior+ o kwotę 72 000 zł (zadanie zlecone)
92195 na zadanie:
Rowerowa przygoda dookoła Zakrzowa 1 735 zł
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Agrofestiwal 32 874 zł
Kulturalnie i muzycznie przez pogranicze polsko-czeskie 66 830 zł
oraz przesuniecie z wyd. majątkowych do wydatków bieżących kwot w ramach FS:
Mierzęcin 7 000 zł (Zakup altany ogrodowej)
Polska Cerekiew 4 800 zł (Zakup karuzeli na plac zabaw)
Zakrzów 9 850 zł (Zakup siłowni zewnętrznej)
60011 sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi
krajowej 45 – budowa ciągu pieszo – rowerowego w Polskiej Cerekwi

75405 dotacja – zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji 7 400 zł – szacunkowy
koszt zakupu tego radiowozu to kwota 74 000 zł (ze środków Komendy Głównej Policji 50%,
ze środków samorządów lokalnych 50%)

