
  
UCHWAŁA Nr XXXIII/184/2018

Rady  Gminy  Polska  Cerekiew
z  dnia 24 maja 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 98 980 zł (dochody majątkowe).
Zmniejsza  się wydatki  budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 386 080 zł  (wydatki  bieżące
zwiększa  się  o  kwotę  57 900 zł,  wydatki  majątkowe zmniejsza  się  o  kwotę  443 980 zł)
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    
    

§ 2.

Zmniejsza  się  plan  przychodów  o  kwotę  287  100  zł  zgodnie  z  załącznikiem  nr  2  do
niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
                                                  
                                                                      § 4.

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 XXXIII/184/2018

 Rady Gminy Polska Cerekiew 
                                                                                                                            z dnia 24.05.2018 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

Zwiększenie 
planu 
wydatków w 
zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000

01008 Melioracje wodne 10 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

10 000

600 Transport i łączność 5 000

60017 Drogi wewnętrzne 5 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

5 000

710 Działalność usługowa 6 700

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6 700

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 700

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

6 700

801 Oświata i wychowanie 18 700

80101 Szkoły podstawowe 18 700

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 700

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

18 700

852 Pomoc społeczna 15 000
85295 Pozostała działalność 15 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 000
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

15 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 500

92195 Pozostała działalność 2 500

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 500

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

2 500



  
II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
bieżących

57 900

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych

Dział Rozdział §
Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł

Zwiększenie 
planu 
wydatków w 
zł 

600 Transport i łączność 20 535 020
60016 Drogi publiczne gminne 20 535 020

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin

20

inwestycje i zakupy inwestycyjne 535 020
Zmniejszenie 
planu 
dochodów w zł

Zmniejszenie 
planu 
wydatków w 
zł

750 Administracja publiczna -99 000 -979 000
75023 Urzędy gmin -99 000 -979 000

6257 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,

-99 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: -979 000

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

-979 000

IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
majątkowych

-98 980 -443 980

V. Zmiany w planie przychodów 

§
Zmniejszenie 
planu 
przychodów w 
zł

Zwiększenie 
planu 
przychodów w 
zł

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym

-880 000

9570 Nadwyżki z lat ubiegłych 592 900

VI. Razem zmiany w planie przychodów -287 100



  
VII. Zmiany w planie wydatków bieżących

Rozdział §
Zmniejszenie 
planu 
wydatków w zł

Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa

-1 000 1 000

75412 Ochotnicze straże pożarne - 1 000 1 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000
wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1 000
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

- 1 000

801 Oświata i wychowanie -11 000 11 000
80101 Szkoły podstawowe 10 500

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 500
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

10 500

80104 Przedszkola 500
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 500
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

500

80110 Gimnazja -8 000
wydatki jednostek budżetowych, w tym: -8 000
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

-8 000

80195 Pozostała działalność -3 000
wydatki jednostek budżetowych, w tym: -3 000
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

-3 000

VIII. Razem zmiany w planie wydatków bieżących - 12 000 12 000

                                                                                                    

                                                                                                      Załącznik Nr 2 do 
                                                                                                                           Uchwały Nr XXXIII/184/2018

 Rady Gminy Polska Cerekiew 
                                                                                                                            z dnia 24.05.2018r.

                                                                             

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. oraz uchwałą Nr XXXII/176/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22
marca 2018 r. w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2018 r. :
-  w lp.  I.  1  § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i  kredytów na rynku krajowym”
zmniejsza się przychody o kwotę 880 000 zł.  
- w lp. I. 2 § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” zwiększa się przychody o kwotę 592 900 zł.  



  

Uzasadnienie
Zwiększa się wydatki w rozdziale:

01008 na melioracje wodne o kwotę 10 000 zł
60017 na drogi polne o kwotę 5000 zł
71012 na podziały nieruchomości o kwotę 6 700 zł
80101 na remonty w szkole we Wroninie o kwotę 18 700 zł
85295 na wydatki związane z Senior+ o kwotę 15 000 zł (transport seniorów)
92195  na zakup materiałów do altany w Mierzęcinie o kwotę 2 500 zł
60016 na wykonanie drogi w Zakrzowie na działce Nr 366/16 o kwotę 535 000 zł oraz 20 zł
na drogę Parkową w Zakrzowie
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