
UCHWAŁA NR XIII/70/2019
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 28 listopada 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 2019 r. 
poz. 869ze zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew  uchwala   co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 426 850 zł (dochody bieżące zwiększa się 
o kwotę 70 500 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 497 350 zł). Zmniejsza się wydatki budżetu 
gminy na rok 2019 o kwotę 1 793 829 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 33 500 zł, wydatki majątkowe 
zmniejsza się o kwotę 1 827 329 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 366 979 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 826 491 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego 
kredytu (1 230 000 zł) oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (1 596 491 zł)

§ 5. Dotychczasowy załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/18/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 
21 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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 XIII/70/2019

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 28 listopada 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 

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

54 500

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

52 000

0340 Wpływy z podatku od środków 
transportowych

52 000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw

2 500

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu

2 500

801 Oświata i wychowanie 16 000 16 000

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 16 000 16 000

0830 Wpływy z usług 16 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

16 000

851 Ochrona zdrowia 2 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 500

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 500

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

2 500

926 Kultura fizyczna 15 000

92601 Obiekty sportowe 15 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

15 000

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
bieżących

70 500 33 500

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych
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Dział Rozdział §
Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł

Zwiększenie 
planu 
wydatków w 
zł 

700 Gospodarka mieszkaniowa 37 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 000

Zmniejszenie 
planu 
dochodów w zł

Zmniejszenie 
planu 
wydatków w 
zł

750 Administracja publiczna -780 000

75023 Urzędy gmin -780 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym: -780 000

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

-780 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

-497 350 -1 084 329

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -497 350 -1 084 329

6257 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego

-497 350 -1 084 329

inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym: -1 084 329

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

-1 084 329

IV. Razem zmiany w planie dochodów i 
wydatków majątkowych

-497 350 -1 827 329

V. Zmiany w planie przychodów 

§
Zmniejszenie 
planu 
przychodów w 
zł

Zwiększenie 
planu 
przychodów w 
zł

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym

-1 188 620

9570 Nadwyżki z lat ubiegłych -178 359

VI. Razem zmiany w planie przychodów           -1 366 979

VII. Zmiany w planie wydatków bieżących
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Rozdział §
Zmniejszenie 
planu 
wydatków w zł

Zwiększenie 
planu 
wydatków w 
zł 

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000

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

5 000

710 Działalność usługowa -5 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -5 000

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

-5 000

750 Administracja publiczna -10 000
75095 Pozostała działalność -10 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: -10 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane -10 000

757 Obsługa długu publicznego -75 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego

-75 000

Obsługa długu -75 000
926 Kultura fizyczna 85 000

92601 Obiekty sportowe 85 000
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 85 000
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

85 000

VIII. Razem zmiany w planie wydatków bieżących -90 000 90 000
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/70/2019

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 28 listopada 2019 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2019.

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”

W lp. I pkt 1 § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” zmniejsza się 
przychody o kwotę 1 188 620 zł

w lp. I. pkt 2 § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” zmniejsza się przychody o kwotę 178 359 zł.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/70/2019

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 28 listopada 2019 r.

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje 
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 r.

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody 
bieżące

Wydatki 
bieżące

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

78 500

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw

78 500

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu

78 500

851 Ochrona zdrowia 78 500

85153 Zwalczanie narkomanii 3 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000

   wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 500

Świadczenie na rzecz osób fizycznych 100

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 75 400

    wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 500

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 900
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Uzasadnienie

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale:

80148 o kwotę 16 000 zł na wydatki bieżące w stołówce szkolnej

85154 o kwotę 2 500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi

70005 o kwotę 37 000 zł na wykup działki w Polskiej Cerekwi (majątkowe)

70005 o kwotę 5 000 zł na wydatki bieżące związane z nieruchomościami

92601 o kwotę 100 000 zł – wydatki bieżące GOSiR Zakrzów
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