
UCHWAŁA NR XVIII/83/2016
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 23 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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 2 315 zł (dochody bieżące)

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 100 815 zł (wydatki bieżące zwiększa o kwotę 
65 815 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 35 000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 98 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi 
zmiany:

- planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r. jak w zał. Nr 3 do niniejszej uchwały

- planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r. jak w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dotychczasowy § 4 uchwały Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. 
otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
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
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/83/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 23 czerwca 2016 r.

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 15 000
60016 Drogi publiczne gminne 15 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 000
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

15 000

801 Oświata i wychowanie 5 000
80101 Szkoły podstawowe 5 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

5 000

852 Pomoc społeczna 2 315 2 315
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej

2 315 2 315

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami

515

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)

1 800

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 315
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

2 315

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

13 500

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9 000
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 000
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

9 000

90013 Schroniska dla zwierząt 4 500
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 500
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

4 500

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000
92195 Pozostała działalność 30 000

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

30 000

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
bieżących

2 315 65 815
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III. Zmiany w planie wydatków majątkowych
Dział Rozdział § Zwiększenie 

planu 
wydatków 
w zł

630 Turystyka 35 000
63095 Pozostała działalność 35 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000
IV. Razem zmiany w wydatków majątkowych 35 000

V. Zmiany w planie przychodów
§ Zwiększenie 

planu 
przychodów 
w zł

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 
ustawy

98 500

VI. Razem zmiany w planie przychodów 98 500

VII. Zmiany w planie wydatków bieżących
Dział Rozdział § Zmniejszenie 

planu 
wydatków w zł

Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł

801 Oświata i wychowanie 7 000 7 000
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i innych formach wychowania 
przedszkolnego

7 000 7 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000

VIII. Razem zmiany w planie wydatków bieżących 7 000 7 000

Id: 57CF0720-E0C7-4FC8-9C57-8DE0A9D78F36. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/83/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2016

1. 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. oraz uchwałą nr XVII/77/2016 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 19 maja 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  98 500 zł.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/83/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r

Dochody bieżące

Dział Rozdział §
Zwiększenie planu 
dochodów w zł

852 Pomoc społeczna 515
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej

515

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami

515

Razem 515
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/83/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Wydatki bieżące Zwiększenie planu 
wydatków w zł

Dział Rozdział
852 Pomoc społeczna 515

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej

515

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 515
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 515
Razem 515
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UZASADNIENIE

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:
60016 o kwotę 15 000 zł na utrzymanie dróg gminnych, w tym przeglądy
63095 o kwotę 35 000 zł na opracowania związane z inwestycją pn „Ścieżki rowerowe na
zamkniętej linii kolejowej”
80101 o kwotę 5 000 zł – wydatki bieżące szkół
90005 o kwotę 9 000 zł – na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej
90013 o kwotę 4 500 zł na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku
92195 o kwotę 30 000 zł na prace remontowe w zamku w Polskiej Cerekwi
85213 o kwotę 2 315 zł na składki na ubezpieczeni zdrowotne podopiecznych GOPS (zadanie
zlecone)

Id: 57CF0720-E0C7-4FC8-9C57-8DE0A9D78F36. Podpisany Strona 1




