
   

 

UCHWAŁA Nr XIV/62/2015 

Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 29 grudnia 2015 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015  
 

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               

( tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.                   

o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) 

Rada Gminy Polska Cerekiew  uchwala   co następuje : 

 

§ 1. 

 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 2 162 zł (dochody bieżące) 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 2 162 zł (wydatki bieżące)  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.     

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

                                                                       § 3. 

 

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 XIV/62/2015 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 29.12.2015r. 

 

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015r. 

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 Zwiększenie 

planu 

dochodów w zł  

Zwiększenie 

planu 

wydatków w zł  
010   Rolnictwo i łowiectwo  500 

 01095  Pozostałą działalność  500 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   500 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 500 

600   Transport i łączność 195 130 10 
 60016  Drogi publiczne gminne 195 130 10 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

195 130  

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

statutowych 

 10 

756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

10 000  

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa 

10 000  

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000  

801   Oświata i wychowanie  5 000 
 80104  Przedszkola  3 000 
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   3 000 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 3 000 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół  2 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   2 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 2 000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  4 500 

 92195  Pozostała działalność  4 500 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   4 500 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 4 500 

    Zmniejszenie 

planu 

dochodów w zł 

Zmniejszenie 

planu  

wydatków w zł 

600   Transport i łączność 195 120  

 60016  Drogi publiczne gminne 195 120  

  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 
195 120  



   

 

 

852   Pomoc społeczna 12 172 12 172 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

12 172 12 172 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

12 172  

   świadczenia na rzecz osób fizycznych  12172 

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 

bieżących 

-2 162 -2 162 

 

 
 

Uzasadnienie 

 

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 

01095 o kwotę 500 zł na opłaty ZAIKS 

60016 o kwotę 10 zł – dotacja na drogę w Mierzęcinie 

80104 o kwotę 3 000 zł na refundację wydatków za dzieci z naszej gminy uczęszczających do 

przedszkoli z innych gmin 

80113 o kwotę 2 000 zł na dowożenie uczniów do szkół 

92195 o kwotę 4 500 zł na działalność kulturalną 

 

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale: 

85214 o kwotę 12 172 zł – zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze (zadanie 

zlecone) 

 

W rozdziale 60016 przesunięcie dochodów z paragrafu 2700 na paragraf 2030 (datacja na 

drogę w Mierzęcinie) 

 

 

 

 

 

 

 

 


