
UCHWAŁA NR X/51/2019
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869) Rada Gminy Polska Cerekiew  uchwala   co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 88 520 zł (dochody bieżące). Zwiększa się 
wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 91 520 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41 520 zł, 
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 3 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 193 470 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego 
kredytu (2 418 620 zł) oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (1 774 850 zł)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kołeczko
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/51/2019

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dzi
ał

Rozdział §
Zwiększ
enie 
planu 
dochodó
w w zł

Zwięks
zenie 
planu 
wydatk
ów w zł 

600 Transport i łączność 3 740 14 740

60095 Pozostała działalność 3 740 14 740

0950 Wpływy z tytułu kar i 
odszkodowań 
wynikających z umów

3 740

wydatki jednostek 
budżetowych, w tym:

14 740

wydatki związane z 
realizacją zadań 
statutowych

14 740

710 Działalność usługowa 35 000 35 000

71004 Plany zagospodarowania 
przestrzennego

35 000 35 000

0960 Wpływy z otrzymanych 
spadków, zapisów i 
darowizn w postaci 
pieniężnej

35 000

wydatki jednostek 
budżetowych, w tym:

35 000

wydatki związane z 
realizacją zadań 
statutowych

35 000

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 
przeciwpożarowa

22 780

75412 Ochotnicze straże pożarne 22 780

wydatki jednostek 
budżetowych, w tym:

22 780

wydatki związane z 
realizacją zadań 
statutowych

22 780

758 Różne rozliczenia 16 000

75809 Rozliczenia między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego

16 000

2900 Wpływy z wpłat gmin i 
powiatów na rzecz innych 
jednostek samorządu 
terytorialnego oraz 

16 000
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związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, 
związków powiatów lub 
związków metropolitalnych 
na dofinansowanie zadań 
bieżących

801 Oświata i wychowanie 19 000

80101 Szkoły podstawowe 3 000

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

3 000

wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane

3 000

80104 Przedszkola 16 000

wydatki jednostek 
budżetowych, w tym:

16 000

wydatki związane z 
realizacją zadań 
statutowych

16 000

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

33 780

92195 Pozostała działalność 33 780

0950
Wpływy z tytułu kar i 
odszkodowań 
wynikających z umów

33 780

Zmniej
szenie 
planu 
wydatk
ów w zł 

801 Oświata i wychowanie -50 000
80101 Szkoły podstawowe -50 000

wydatki jednostek 
budżetowych, w tym:

-50 000

wydatki związane z 
realizacją zadań 
statutowych

-50 000

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 88 520 41 520

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych

Dzi
ał

Rozdział §
Zwiększ
enie 
planu 
dochodó
w w zł

Zwięks
zenie 
planu 
wydatk
ów w zł 

801 Oświata i wychowanie 50 000
80101 Szkoły podstawowe 50 000

inwestycje i zakupy 
inwestycyjne

50 000
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IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
majątkowych

50 000

V. Zmiany w planie przychodów 

§
Zmniejszenie 
planu 
przychodów w 
zł

Zwiększenie planu 
przychodów w zł

957
0

Nadwyżki z lat ubiegłych 3 000

VI. Razem zmiany w planie przychodów 
VII. Zmiany w planie wydatków bieżących

Dzi
ał

Rozd
ział

§
Zmniejs
zenie 
planu 
wydatkó
w w zł

Zwiększ
enie 
planu 
wydatk
ów w zł 

900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

5 000

9000
4

Utrzymanie zieleni w 
miastach i gminach

5 000

wydatki jednostek 
budżetowych, w tym:

5 000

wydatki związane z 
realizacją zadań 
statutowych

5 000

926 Kultura fizyczna -5 000
9260
1

Obiekty sportowe -5 000

wydatki jednostek 
budżetowych, w tym:

- 5 000

wydatki związane z 
realizacją zadań 
statutowych

-5 000

VIII. Razem zmiany w planie 
wydatków bieżących

-5 000 5 000
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/51/2019

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy  w roku  2019.

1. W zał. Nr 3 do uchwały Nr IV/18/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2019 r” w lp. I. pkt 2 § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” zwiększa się 
przychody o kwotę 3 000 zł.
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Uzasadnienie

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale:

60095 o kwotę 14 740 zł na zakup 2 wiat przystankowych oraz bieżące utrzymanie przystanków

71004 o kwotę 35 000 zł na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (projekt planu
w Cieżkowicach)

75412 o kwotę 22 780 zł na wydatki bieżące OSP

80101 o kwotę 3 000 zł na wydatki w ramach projektu „Akademia Kompetencji”

80104 o kwotę 16 000 zł wydatki na dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w gminach
sąsiednich

90004 o kwotę 5 000 zł na utrzymanie zieleni gminnej

Zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale:

80101 o kwotę 50 000 zł zadanie związane z ochroną przeciwpożarową z ZGSP w Polskiej Cerekwi –
przesuniecie z wydatków bieżących
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