
UCHWAŁA NR VII/31/2019
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu 
gminy na rok 2019 o kwotę 801 800 zł (dochody bieżące zwiększa się o kwotę 56 300 zł, dochody majątkowe 
zwiększa się o kwotę 745 500 zł). Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 1 665 300 zł 
(wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 295 300 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 370 000 zł) 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 863 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 282 120 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego 
kredytu (2 418 620 zł) oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (863 500 zł)

§ 4. 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 IV/18/2018 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2018 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 IV/18/2018 Rady 
Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2018 r. jak w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/18/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 
21 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 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 VII/31/2019

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 28 marca 2019 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dział Rozdział § Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł

Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł 

600 Transport i łączność 30 000

60016 Drogi publiczne gminne 30 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

30 000

750 Administracja publiczna 13 500 24 300
75095 Pozostała działalność 13 500 24 300

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
na realizację zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

13 500

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24 300
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 300

758 Różne rozliczenia 32 934
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego
32 934

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 32 934
801 Oświata i wychowanie 32 185,71

80101 Szkoły podstawowe 24 331,27
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24 331,27
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

14 331,27

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych

7 521,17

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 521,17
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

7 521,17

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach 
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 
w szkołach innego typu, liceach 
ogólnokształcących, technikach, szkołach 
policealnych, branżowych szkołach I i II 
stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej 

333,27
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szkoły zawodowej prowadzonych 
branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 
artystycznych
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 333,27
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

333,27

852 Pomoc społeczna 10 000 110 000
85216 Zasiłki stale 10 000 10 000

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000
dotacje na zadania bieżące 10 000

85295 Pozostała działalność 100 000
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 100 000
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

100 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 748,29
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 748,29

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 748,29
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

748,29

855 Rodzina 2 600
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego

2 600

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600
921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
110 600

92195 Pozostała działalność 110 600

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 60 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

60 000

*

wydatki 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, w tym *

50 600

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

45 294

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 306

Zmniejszenie 
planu 
dochodów w zł

Zmniejszenie 
planu 
wydatków w zł

750 Administracja publiczna -134 -15 134

75011 Urzędy wojewódzkie -134 -134

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami

-134

wydatki jednostek budżetowych, w tym: -134

wynagrodzenia i składki od nich naliczane -134

75023 Urzędy gmin -15 000

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

-15 000

II. Razem zmiany w planie dochodów 
i wydatków bieżących

56 300 295 300

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych

Dział Rozdział § Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł

Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł 

600 Transport i łączność 745 500 1 241 000
60016 Drogi publiczne gminne 1 241 000

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych

500 000

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

245 500

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 241 000

750 Administracja publiczna 15 000
75023 Urzędy gmin 15 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000
926 Kultura fizyczna 114 000

92601 Obiekty sportowe 114 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne 114 000

IV. Razem zmiany w planie dochodów 
i wydatków majątkowych

745 500 1 370 000

V. Zmiany w planie przychodów 
§ Zmniejszenie planu 

przychodów w zł
Zwiększenie planu 
przychodów w zł

9570 Nadwyżki z lat 
ubiegłych

863 500

VI. Razem zmiany w planie 
przychodów 

863 500

VII. Zmiany w planie wydatków bieżących
Rozdział § Zmniejszenie planu 

wydatków w zł
Zwiększenie planu 
wydatków w zł 

852 Pomoc społeczna -25 000 25 000
85295 Pozostała działalność -25 000 25 000

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych

-25 000

wydatki jednostek 
budżetowych, w tym:

25 000
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wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane

25 000

VIII. Razem zmiany w planie wydatków 
bieżących

-25 000 25 000
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/31/2019

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2018.

1. W zał. Nr 3 do uchwały Nr IV/18/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2019 r” po lp. I. 1 dodaje się pkt 2 § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” 
i zwiększa się przychody o kwotę 863 500 zł.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/31/2019

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dochody bieżące

Dział Rozdział § Zmniejszenie planu 
dochodów w zł

750 Administracja publiczna -134
75011 Urzędy wojewódzkie -134

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

-134

Razem -134
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/31/2019

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Wydatki bieżące

Dział Rozdział Zmniejszenie planu 
wydatków w zł

750 Administracja publiczna -134
75011 Urzędy wojewódzkie -134

wydatki jednostek budżetowych, w tym: -134
wynagrodzenia i składki od nich naliczane -134
Razem -134
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/31/2019

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 28 marca 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.
Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł

I. Przychody ogółem 1 304 000

II. Inne zwiększenia 91 739,23
III. Stan środków obrotowych na początek roku 100 000,00

IV. Koszty ogółem 1 395 739,23

z tego:
1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 600 000,00

V. Stan środków obrotowych na koniec roku 100 000,00
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Uzasadnienie

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale:

60016 o kwotę 30 000 zł na utrzymanie dróg gminnych

75095 o kwotę 24 300 zł na zatrudnienie osób bezrobotnych

80101 o kwotę 24 331,27 zł na utrzymanie szkół (zwiększenie subwencji)

80150 o kwotę 7 521,17 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy w szkołach podstawowych

80152 o kwotę 333,27 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy w gimnazjum

85216 o kwotę 10 000 zł na zwroty zasiłków otrzymanych z lat ubiegłych

85295 o kwotę 100 000 zł - DPSy

85404 o kwotę 748,29 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

85502 o kwotę 2 600 na świadczenie z tytułu „Cerekwickiego bonu żłobkowego”

92195 o kwotę 60 000 zł na remont dachu zamku o raz o kwotę 50 600 zł na projekt „Razem dla
europejskiego dialogu –XX lecie partnerstwa gmin Polska Cerekiew i Svetla Hora” – złożono wniosek
o dofinansowanie projektu

Zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale:

60016 o kwotę 1 241 000 zł, z tego

- droga Zakrzów do ośrodka 500 000 zł

- droga w Grzędzinie 730 000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi ul. Ciepłodolska w polskiej Cerekwi
11 000 zł

75023 o kwotę 15 000 zł (kwota przesunięta z wydatków bieżących na zakup nowego serwera
w urzędzie)

92601 o kwotę 114 000 zł na zagospodarowanie działki wokół GOSiR w Zakrzowie
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