
UCHWAŁA NR XXIV/139/2021 
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2021. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje : 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 532 775 zł (dochody bieżące) Zwiększa się 
wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 532 775 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 482 875 zł, 
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 49 900 zł). zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 10 000 zł , zwiększa się plan rozchodów o kwotę 10 000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Deficyt budżetu  w kwocie 1 000 000,00 zł zostanie pokryty: 

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 500 000 zł, 

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 r., 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 000 zł. 

§ 4. § 5. Uchwały nr XXI/126/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 grudnia 2020 r. otrzymuje 
brzmienie: 

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1 960 
000 zł.”. 

§ 5. § 13. pkt 1 Uchwały nr XXI/126/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 grudnia 2020 r. 
otrzymuje brzmienie: 

„1. zaciągania kredytów i pożyczek: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 
1 200 000,00 zł 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł 

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 260 000 zł”. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. 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 XXIV/139/2021 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 18 marca 2021 r. 

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków w 
zł  

758   Różne rozliczenia 532 775  

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 

532 775  

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 532 775  

600   Transport i łączność  65 875 

 60016  Drogi publiczne gminne  30 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  30 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 30 000 

 60017  Drogi wewnętrzne  35 875 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  35 875 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 35 875 

700   Gospodarka mieszkaniowa  8 000 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  8 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  8 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 8 000 

750   Administracja publiczna  22 000 

 75023  Urzędy gmin  12 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  12 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 12 000 

 75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego 

 10 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  10 000 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  10 000 

      

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

 30 000 

 75412  Ochotnicze straże pożarne  30 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  30 000 
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   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 30 000 

801   Oświata i wychowanie  357 000 

 80101  Szkoły podstawowe  150 500 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  150 500 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 21 000 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  129 500 

 80104  Przedszkola  199 500 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  199 500 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 4 000 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  195 500 

 80148  Stołówki szkolne  7 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  7 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 3 000 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  4 000 

 II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
bieżących 

532 775 482 875 

III. Zmiany w planie wydatków majątkowych 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł 

 

750   Administracja publiczna 49 900  
 75023  Urzędy gmin 49 900  
   inwestycje i zakupy inwestycyjne 49 900  

 IV. Razem zmiany w planie wydatków 
majątkowych 
 
 

49 900  

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów 

  
§ 

 Zwiększenie 
planu 
przychodów w 
zł 

Zwiększenie 
planu 
rozchodów w 
zł 

 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym 

10 000  

 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  10 000 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/139/2021 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 18 marca 2021 r. 

1. W zał. Nr 3 do uchwały Nr XXI/126/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 grudnia 2020 r. 
zmienionym uchwałą Nr XXIII/137/2021 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 lutego 2021 r. 
w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2021 r”: 

- w lp. I.1 § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” zwiększa się 
przychody o kwotę 10 000 zł. 

- w lp. II.1 § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” zwiększa się rozchody o kwotę 
10 000 zł.
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Uzasadnienie

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale:

60016 o kwotę 30 000 zł – wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych.

60017 o kwotę 35 875 zł – wydatki bieżące na utrzymanie dróg wewnętrznych

70005 o kwotę 8 000 – wydatki związane z gospodarką nieruchomościami

75023 o kwotę 12 000 zł – wydatki na remonty i usługi w urzędzie gminy

75085 o kwotę 10 000 zł – wydatki związane ze wspólną obsługą szkół

75412 o kwotę 30 000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSP

W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 357 000 zł – wynagrodzenia i wydatki bieżące w szkole
podstawowej i przedszkolu w Polskiej Cerekwi i we Wroninie oraz w stołówce szkolnej

Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 75023 o kwotę 49 900 zł na wykonanie schodów do
budynku urzędu gminy.
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