
   

 

 

 

UCHWAŁA Nr XV/88/2020 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 16 stycznia 2020 r. 

 

 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2020  

 

 

 
                 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 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 

Rada Gminy Polska Cerekiew  uchwala   co następuje : 

 

 

§ 1. 

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 34 000 zł (dochody bieżące) 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 34 000 (wydatki bieżące zwiększa 

się o kwotę  11 860 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22 140 zł) zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.     

     

 

§ 2. 

 

W związku ze zmianami  wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi 

zmiany: 

 dotacji udzielanych w roku 2020, dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do 

uchwały nr XIV/80/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia 2019 r., jak w 

załączniku 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. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Kołeczko  

 
                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

       

                                                                                                                           Załącznik Nr 1 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XV/88/2020  

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 16.01.2020 r. 

 

 I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 Zwiększenie 

planu 

dochodów w zł 

Zwiększenie 

planu 

wydatków w 

zł  

630   Turystyka  1 860 

 63095  Pozostała działalność  1 860 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  1 860 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 

 1 860 

756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

34 000  

 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych 

34 000  

  0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 34 000  

852   Pomoc społeczna  10 000 

 85295  Pozostała działalność  10 000 

   dotacje na zadania bieżące  10 000 

 II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 

bieżących 
 

34 000 11 860 

III. Zmiany w planie wydatków majątkowych 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

  Zwiększenie 

planu 

wydatków w 

zł  

600   Transport i łączność  22 140 

 60017  Drogi wewnętrzne  22 140 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  22 140 

 IV. Razem zmiany w planie wydatków 

majątkowych 

 22 140 



   

 

 

 

                                                                                                     
                                                                                                                           Załącznik Nr 2 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XV/88/2020 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 16.01.2020r. 

 

Zmiany planu dotacji udzielanych w 2020 r. 

 

W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 

grudnia 2019 r., w Dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych,  

- w dziale 600, rozdziale 60004, nazwa zadania otrzymuje brzmienie  „Udzielenie pomocy 
finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na  realizację 
zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o 
charakterze użyteczności publicznej”. 

 

dodaje się: 

 

- w dziale 852, rozdziale 85295, nazwa zadania „Udzielenie pomocy finansowej Gminie 

Bierawa”, dotację w wysokości 10 000 zł (kolumna celowe)  

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale: 

63095 o kwotę 1 860 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem ścieżki rowerowej 

85295 o kwotę 10 000 zł – pomoc finansowa dla gminy Bierawa. 

60017 o kwotę 22 140 zł -  Budowa drogi transportu rolnego w Zakrzowie gm. Polska 

Cerekiew (na działce 109 obręb Zakrzów) – dokumentacja projektowa 

 

 


