
   

 

 

 

UCHWAŁA Nr XVII/96/2020 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 20 maja 2020 r. 

 

 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2020  

 

 
                 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 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 

Rada Gminy Polska Cerekiew  uchwala   co następuje : 

 

 

§ 1. 

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 89 203 zł (dochody bieżące) 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 208 550 (wydatki bieżące) zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.     

     

 

§ 2. 

 

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 119 347 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały 

 

§ 3. 

Deficyt budżetu w kwocie 456 326 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  

zaciągniętego kredytu (336 979 zł) oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy o finansach publicznych (119 347 zł) 

 

§ 4. 

 

Dotychczasowy załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z 

dnia 19 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 

 

 

 

§ 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. 
                                                                                                              

 



   

 

 

 

                                                                                                                           Załącznik Nr 1 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XVII/96/2020 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 20.05.2020 r. 

 

 I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 Zwiększenie 

planu 

dochodów w zł 

Zwiększenie 

planu 

wydatków w 

zł  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

 10 000 

 75412  Ochotnicze straże pożarne  10 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  10 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 

 10 000 

801   Oświata i wychowanie 133 550 167 550 

 80101  Szkoły podstawowe  30 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  30 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 

 30 000 

 80104  Przedszkola 86 450 86 450 

  0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 

jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 

 

86 450  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  86 450 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 

 86 450 

 80148  Stołówki szkolne 47 100 47 100 

  0830 Wpływy z usług 47 100  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  47 100 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 

 47 100 

 80195  Pozostała działalność  4 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  4 000 



   

 

 

 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 

 4 000 

851   Ochrona zdrowia 3 000 3 000 

 85195  Pozostała działalność 3 000 3 000 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 

darowizn w postaci pieniężnej 

3 000  

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  2 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 

 2 000 

852   Pomoc społeczna 4 000 4 000 

 85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

 

2 000 2 000 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 

 

2 000  

   dotacje na zadania bieżące  2 000 

 85216  Zasiłki stałe 2 000 2 000 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 

 

2 000  

   dotacje na zadania bieżące  2 000 

855   Rodzina 4 000 4 000 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

 

4 000 4 000 

  0920 Wypływy z pozostałych odsetek 

 

1 000  

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 

 

3 000  

   dotacje na zadania bieżące  3 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  1 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 

 1 000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000 20 000 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

 

5 000 5 000 

  2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

5 000  



   

 

 

 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

zadań bieżących 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  5 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 

 5 000 

 92195  Pozostała działalność 15 000 15 000 

  2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

zadań bieżących 

15 000  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  15 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 

 15 000 

    Zmniejszenie 

planu 

dochodów w zł 

 

756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

-758  

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa 

-758  

  0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 

-758  

758   Różne rozliczenia -74 589  

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

-74 589  

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -74 589  

 II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 

bieżących 
 

89 203 208 550 

III. Zmiany w planie dochodów majątkowych 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 Zwiększenie 

planu 

dochodów w zł 

Zmniejszenie 

planu 

dochodów w 

zł  

700   Gospodarka mieszkaniowa 1 330 461 -1 330 461 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 330 461 -1 330 461 

  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

1 330 461  

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 

 -1 330 461 

 IV. Razem zmiany w planie dochodów 

majątkowych 

1 330 461 -1 330 461 



   

 

 

 

    

V. Zmiany w planie przychodów  

 
 

 
§ 

 Zwiększenie 

planu 

przychodów w 

zł 

 

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

pkt 6 ustawy 

119 347  

 

 

                                                                                                     
                                                                                                                           Załącznik Nr 2 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XVII/96/2020 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 20 maja 2020r. 

 

W zał. Nr 3 do uchwały Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia 

2019 r. w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2020 r” po lp. I. 1 dodaje się pkt 2 § 950 

„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” i zwiększa się przychody o 

kwotę 119 347 zł.   

 
                                                                                                       Załącznik nr 3  

                                                                                                       do uchwały Nr XVII/96/2020 

                                                                                           Rady Gminy Polska  

                                                                                                        z dnia  20 maja 2020 r. 

 

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

I. Przychody ogółem 1 344 000 

II. Inne zwiększenia 107 471,53 

III. Stan środków obrotowych na początek roku 100 000,00 

   

IV. Koszty ogółem 1 451 471,53 

 z tego:  

1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 600 000,00 

   

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

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale: 

75412 o kwotę 10 000 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSP 

80101 o kwotę 30 000 zł – wydatki bieżące szkoła podstawowa w PC – ZFŚS i energia. 

80104 o kwotę 86 450 zł – wyżywienie w przedszkolach 

80148 o kwotę 47 100 zł – zakup środków żywności w stołówkach szkolnych 

80195 o kwotę 4 000 zł – wydatki bieżące, w tym odpis na ZFŚS w oświacie 

80195 o kwotę 3 000 zł – zwalczanie skutków Covid 19  - darowizna z TUW 

85214,85216,85502 o kwotę łącznie 8 000 zł na zwroty środków z lat ubiegłych 

92109 i 92195 o kwotę łącznie 20 000 zł – środki z budżetu Województwa Opolskiego z 

przeznaczeniem na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 
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