
  
UCHWAŁA Nr XXXVIII/209/2018

Rady  Gminy  Polska  Cerekiew
z  dnia 27 września 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 2018 r.  poz.  994 ze zm.) oraz art.  211 i  212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.  o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Polska Cerekiew  uchwala   co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 1 049 083,26 zł (dochody bieżące
zmniejsza się o kwotę 318 451,56 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 730 631,70
zł)
Zmniejsza się wydatki  budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 471 672 zł  (wydatki  bieżące
zwiększa się o kwotę 282 928 zł,  wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 754 600 zł)
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    
    

§ 2.

Zwiększa  się  plan  przychodów o  kwotę  577 411,26 zł  zgodnie  z  załącznikiem nr  2  do
niniejszej uchwały

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 3 744 168,26 zł  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
zaciągniętego kredytu oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

§ 4.

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 3 do niniejszej uchwały

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
                                                  
                                                                      § 6.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko



  
                                                                                                       Załącznik Nr 1 do 
                                                                                                                            Uchwały Nr XXXVIII/209/2018

  Rady Gminy Polska Cerekiew 
                                                                                                                            z dnia 27.09.2018 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 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

25 500

75412 Ochotnicze straże pożarne 25 500

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 500

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

16 500

758 Różne rozliczenia 38 965,44

75814 Różne rozliczenia finansowe 38 965,44

2030 Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin

38 965,44

801 Oświata i wychowanie 2 583 2 583

80101 Szkoły podstawowe 2 583

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikają-
cych z umów

2 583

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 583

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

2 583

852 Pomoc społeczna 29 000

85295 Pozostała działalność 29 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 29 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

29 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 45 845

92195 Pozostała działalność 45 845

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 

45 845

          wydatki związane z realizacją zadań 43 625



  
statutowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 220

926 Kultura fizyczna 180 000
92601 Obiekty sportowe 180 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 180 000
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

172 500

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 500

Zmniejszenie 
planu 
dochodów 
bieżących w zł

Zmniejszenie 
planu 
wydatków 
bieżących

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

-360 000

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa

-360 000

0020 Wypływy z podatku dochodowego od osób 
prawnych

-360 000

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
bieżących

-318 451,56 282 928

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych

Dział Rozdział §
Zwiększenie 
planu 
dochodów 
majątkowych 
w zł

Zwiększenie 
planu 
wydatków 
majątkowych 
w zł 

600 Transport i łączność 147 000
60016 Drogi publiczne gminne 22 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 000
60017 Drogi wewnętrzne 125 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne 125 000
750 Administracja publiczna 3 400

75022 Rady gmin 3 400
inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 400

758 Różne rozliczenia 13 877,30
75814 Różne rozliczenia finansowe 13 877,30

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

13 877,30

Zmniejszenie 
planu 
dochodów 
majątkowych 
w zł

Zmniejszenie 
planu 
wydatków 
majątkowych 
w zł 



  
600 Transport i łączność -24 509

60016 Drogi publiczne gminne -24 509

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

-24 509

921 Kultura i ochrona dziedzictwa -720 000 -905 000

92195 Pozostała działalność -720 000 -905 000

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

-720 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne -905 000

IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
majątkowych

-730 631,70 -754 600

V. Zmiany w planie przychodów 

§
Zwiększenie 
planu 
przychodów w 
zł

9570 Nadwyżki z lat ubiegłych 577 411,26

VI. Razem zmiany w planie przychodów 577 411,26

VII. Zmiany w planie wydatków bieżących

Rozdział §
Zmniejszenie 
planu 
wydatków w zł

Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł

600 Transport i łączność 150

60017 Drogi wewnętrzne* 150

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 150

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

150

854 Edukacyjna opieka wychowawcza -5 000

85415 Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym

-5 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych -5 000

855 Rodzina
85504 Wspieranie rodziny -3 000 8 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: -3 000 8 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

8 000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane -3 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa -600 450

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 450

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 450



  
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

450

92195 Pozostała działalność*,** -600

wydatki jednostek budżetowych, w tym: -600

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

-600

VIII. Razem zmiany w planie wydatków bieżących -8 600 8 600

       *FS Zakrzów (150 zł) 
**FS Wronin (450 zł)

                                 
                                                                                                    Załącznik Nr 2 do

                                                                                                                           Uchwały Nr XXXVIII/209/2018 
 Rady Gminy Polska Cerekiew 

                                                                                                                            z dnia 27.09.2018r.

                                                                             

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. oraz uchwałą Nr XXXIII/184/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24
maja 2018 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/195/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28
czerwca 2018 r. oraz uchwała Nr XXXV/202/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13
sierpnia 2018 r oraz uchwałą Nr XXXVI/205/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16
sierpnia 2018 r. w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2018 r. :
- w lp. I. 2 § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” zwiększa się przychody o kwotę 577 411,26 zł.  



  
Uzasadnienie

Zwiększa się wydatki w rozdziale:

75412 na utrzymanie OSP o kwotę 25 500 zł
80101 wydatki bieżące szkoły we Wroninie kwota 2 583 zł
85295 na DPS 20 000 zł, senior+ 9 000 zł
92195 projekt Polsko-Czeska wystawa królików o kwotę 45 845 zł (planowana refundacja ok.
41 245 zł) zł
92601 na utrzymanie GOSiR Zakrzów 180 000 zł
60016 na inwestycję – Droga Parkowa w Zakrzowie 22 000 zł
60017 na inwestycję Droga Polna w Cieżkowicach 110 000 zł oraz na projekt „Przebudowa 
drogi transportu rolnego Grzędzin – Łaniec” 15 000 zł
75022 – monitoring sesji 3 400 zł
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