
UCHWAŁA NR XX/91/2016
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 13 października 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 65 925 zł (dochody bieżące zwiększa się 
o kwotę 414 659 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 348 734 zł )  Zwiększa się wydatki budżetu 
gminy na rok 2016 o kwotę 65 925 zł (wydatki bieżące zwiększa o kwotę 596 115 zł, wydatki majątkowe 
zmniejsza się o kwotę 530 190 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami dochodów i  wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi 
zmiany: ¾planu 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 2 do niniejszej uchwały ¾planu 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 
rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 
rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 XX/91/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 13 października 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

700 Gospodarka mieszkaniowa 7 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 000

0830 Wpływy z usług 7 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
20 000

75416 Straż gminna (miejska) 20 000
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 

i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
20 000

758 Różne rozliczenia 20 000
75809 Rozliczenia miedzy jednostkami samorządu 

terytorialnego
20 000

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 
innych jednostek samorządu terytorialnego 
oraz związków gmin lub związków powiatów 
na dofinasowanie zadań bieżących

20 000

801 Oświata i wychowanie 25 67 025
80104 Przedszkola 67 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 67 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 000

80110 Gimnazja 25 25
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

25

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

25

852 Pomoc społeczna 248 734 330 190
85295 Pozostała działalność 248 734 330 190

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące realizowane przez gminę 
na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej

248 734

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 330 190
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

330 190

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

9 000 10 000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 000 10 000
0830 Wpływy z usług 7 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000
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wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

10 000

92195 Pozostała działalność 2 000
0830 Wpływy z usług 2 000

926 Kultura fizyczna 110 000 200 000
92601 Obiekty sportowe 110 000 200 000

0830 Wpływy z usług 110 000
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 200 000
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

80 000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 000
Zmniejszenie 
planu 
dochodów w zł

Zmniejszenie 
planu 
wydatków 
w zł

757 Obsługa długu publicznego -11 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego

-11 000

Obsługa długu -11 000
801 Oświata i wychowanie -100,00 -100,00

80101 Szkoły podstawowe -50,02 -50,02
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

-50,02

wydatki jednostek budżetowych, w tym: -50,02
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

-50,02

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

-49,98 -49,98

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

-49,98

wydatki jednostek budżetowych, w tym: -49,98
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

-49,98

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 414 659 596 115

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych

Dział Rozdział §
Zmniejszenie 
planu 
dochodów w zł

Zmniejszenie 
planu 
wydatków 
w zł

600 Transport i łączność -100 000 -200 000
60013 Drogi publiczne wojewódzkie -100 000 -200 000

6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

-100 000
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realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych
Inwestycje i zakupy inwestycyjne -200 000

852 Pomoc społeczna -248 734 -330 190
85295 Pozostała działalność -248 734 -330 190

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych)

-248 734

Inwestycje i zakupy inwestycyjne -330 190
IV. Razem zmiany w planie dochodów 
i wydatków majątkowych

-348 734 -530 190

V. Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział Rozdział §
Zmniejszenie 
planu 
dochodów w zł

Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem

-62 000 62 000

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych

-62 000 62 000

0050 Wpływy z podatku od gier -62 000
0500 Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
62 000

VI. Razem zmiany w planie dochodów bieżących -62 000 62 000
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/91/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 13 października 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

801 Oświata i wychowanie 25
80110 Gimnazja 25

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

25

Zmniejszenie planu 
dochodów w zł

801 Oświata i wychowanie -100
80101 Szkoły podstawowe -50,02

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

-50,02

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

-49,98

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

-49,98

Razem zmiany planu dochodów 
bieżących

-75
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/91/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 13 października 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
801 Oświata i wychowanie 25

80110 Gimnazja 25
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25

Zmniejszenie planu 
wydatków w zł

801 Oświata i wychowanie -100
80101 Szkoły podstawowe -50,02

wydatki jednostek budżetowych, w tym: -50,02
wydatki związane z realizacją zadań statutowych -50,02

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

-49,98

wydatki jednostek budżetowych, w tym: -49,98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych -49,98
Razem zmiany planu wydatków bieżących -75
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/91/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 13 października 2016 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami 
administracji rządowej

Dochody bieżące

Dział Rozdział §
Zwiększenie planu 
dochodów w zł

852 Pomoc społeczna 248 734
85295 Pozostała działalność 248 734

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej

248 734

Razem 248 734
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/91/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 13 października 2016 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami 
administracji rządowej

Wydatki bieżące Zwiększenie planu 
wydatków w zł

Dział Rozdział
852 Pomoc społeczna 248 734

85295 Pozostała działalność 248 734
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 248 734
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 248 734
Razem 248 734
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UZASADNIENIE

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:
80104 o kwotę 67 000 zł – wydatki na wynagrodzenia w przedszkolach
80110 o kwotę 25 zł na zakup podręczników (zadanie zlecone)
85295 o kwotę 330 190 zł – program Senior-Wigor (przeniesienie z wydatków majątkowych)
92109 o kwotę 10 000 zł – bieżące utrzymanie świetlic
92601 o kwotę 200 000 zł na obiekty sportowe
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