
   

 

UCHWAŁA Nr XVII/77/2016 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 19 maja 2016 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska 

Cerekiew na rok 2016  
 

                 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. 

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 146 850 zł (dochody bieżące 

zwiększa się o kwotę 80 200 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 66 650 zł)  

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 524 800 zł (wydatki bieżące 

zwiększa się o kwotę 276 700 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 248 100 zł) 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.     

 

§ 2. 

 

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 377 950 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały 

 

§ 3. 

 

Dotychczasowy załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z 

dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 

 

§ 4. 

Łączna kwota poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, udzielanych w latach 2017-2031 wynosi do kwoty 283 755 zł. 

 

§ 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. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Urszula Leżała  

 

 

 

 



   

 

 
Załącznik Nr 1 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr  XVII/77/2016 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 19.05.2016r. 

 

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016r. 

 

 

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 Zwiększenie 

planu 

dochodów w zł  

Zwiększenie 

planu 

wydatków w 

zł  

600   Transport i łączność  53 000 

 60016  Drogi publiczne gminne  53 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   53 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 53 000 

750   Administracja publiczna 105 200 105 200 

 75095  Pozostała działalność 105 200 105 200 

  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

na realizację zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

105 200  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   105 200 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  105 200 

801   Oświata i wychowanie  65 500 

 80101  Szkoły podstawowe  41 750 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   41 750 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  41 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 750 

 80104  Przedszkola  750 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  750 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 750 

 80110  Gimnazja  16 750 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   16 750 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  16 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 750 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół  4 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   4 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 4 000 

 80195  Pozostała działalność  2 250 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   2 250 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 2 250 

852   Pomoc społeczna 15 000 15 000 



   

 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

1 000 1 000 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

1 000  

   Świadczenia społeczne  1 000 

 85216  Zasiłki stałe 14 000 14 000 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

14 000  

   Świadczenia społeczne  14 000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  38 000 

 92195  Pozostała działalność  38 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   38 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 35 000 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  3 000 

    Zmniejszenie 

planu 

dochodów w zł  

Zmniejszenie 

planu 

wydatków w 

zł  

801   Oświata i wychowanie 40 000  

 80101  Szkoły podstawowe 40 000  

  2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 

40 000  

 II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 

bieżących 

80 200 276 700 

III. Zmiany w planie wydatków majątkowych 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 Zwiększenie 

planu 

dochodów w zł 

Zwiększenie 

planu 

wydatków w zł  

600   Transport i łączność 145 050 466 500 

 60017  Drogi publiczne gminne 145 050 466 500 

  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (związków 

gmin) 

145 050  

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  466 500 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 Zmniejszenie 

planu 

dochodów w zł 

Zmniejszenie 

planu 

wydatków w zł  

600   Transport i łączność  100 000 

 60016  Drogi publiczne gminne  100 000 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  100 000 

801   Oświata i wychowanie 78 400 118 400 

 80101  Szkoły podstawowe 78 400 118 400 

  6207 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

78 400  



   

 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich 

 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  118 400 

   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 

 

 118 400 

IV. Razem zmiany w planie wydatków majątkowych 66 650 248 100 

V. Zmiany w planie przychodów  

 
 

 
§ 

 Zwiększenie 

planu 

przychodów w 

zł 

 

 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy 

377 950  

VI. Razem zmiany w planie przychodów 

 

377 950  

VII. Zmiany w planie wydatków bieżących 
 

Dział 
 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie 

planu 

wydatków w zł 

Zwiększenie 

planu 

wydatków w zł  

801   Oświata i wychowanie 10 000 10 000 

 80150  Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 

liceach profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach artystycznych 

 

10 000 10 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000 10 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 10 000 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000  

VIII. Razem zmiany w planie wydatków bieżących 10 000 10 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

                                                                                     Załącznik Nr 2 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XVII/77/2016 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 19.05.2016r. 

 

 

Zmiany w przychodach budżetu gminy  w roku  2016 

 
 

W zał. Nr 3 do uchwały Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 

2015 r. zmienionym uchwałą Nr XV/69/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 

2016 r. oraz uchwała Nr XVI/72/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2016 

r.w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2016 r” w lp. I pkt 3 § 950 „Wolne środki, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy” zwiększa się przychody o kwotę  377 950 zł.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

     Uzasadnienie 

 

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale: 

60016 o kwotę 53 000 zł na utrzymanie dróg gminnych 

75095 o kwotę 105 200 zł – na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 

refundacja z  Urzędu Pracy 

80101 o kwotę 41 750 zł na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS 

80104 o kwotę 750 zł – odpis na ZFŚS 

80110 o kwotę 16 750 zł  - na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS 

80113 o kwotę 4 000 zł, na dowóz dziecka niepełnosprawnego 

80195 o kwotę 2 250 zł – odpis na ZFŚS 

85214 o kwotę 1 000 zł na zasiłki okresowe 

85216 o kwotę 14 000 zł na zasiłki stałe 

92195 o kwotę 38 000 zł – na wydatki bieżące związane z kulturą 

 

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 

60017 o kwotę 466 500 na drogę Leśną 454 200 zł i 12 300 zł na drogę w Zakrzowie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         


