
UCHWAŁA NR XVIII/102/2020 
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 30 czerwca 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 2020 r. 
poz. 713) 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. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 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 do uchwały Nr XVIII/102/2020 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

I. Zmiany w planie wydatków bieżących 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie  
planu 
wydatków w zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków w 
zł  

010   Rolnictwo i łowiectwo -40 000 38 200 

 01008  Melioracje wodne  38 200 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  38 200 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 38 200 

 01095  Pozostała działalność -40 000  

   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 -40 000,00 

 

             wynagrodzenia i składki od nich naliczane -5 000,00  

             wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych -35 000,00 

 

600   Transport i łączność  98 300 

 60016  Drogi publiczne gminne  18 700 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  18 700 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 18 700 

 60017  Drogi wewnętrzne  79 600 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  79 600 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 79 600 

630   Turystyka  4 000 

 63095  Pozostała działalność  4 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  4 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 4 000 

700   Gospodarka mieszkaniowa  19 000 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  19 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  19 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 19 000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

-30 000  
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 92195  Pozostała działalność -30 000  

   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 -30 000 

 

             wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000  

             wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 25 000 

 

926   Kultura fizyczna -100 000  

 92601  Obiekty sportowe -100 000  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym: -100 000  

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

-50 000  

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -50 000  

 II. Razem zmiany w planie wydatków bieżących -170 000 159 500 

III. Zmiany w planie wydatków majątkowych 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

  Zwiększenie 
planu 
wydatków w 
zł  

600   Transport i łączność  10 500 
 60017  Drogi wewnętrzne  10 500 
   inwestycje i zakupy inwestycyjne  10 500 

 IV. Razem zmiany w planie wydatków 
majątkowych 

  

 10 500 
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UZASADNIENIE

Zwiększono wydatki w rozdziale:
01008 o kwotę 38 200 zł – wydatki bieżące na melioracje w Kozie oraz w Jaborowicach
60016 o kwotę 18 700 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych – łącznik ul.
Kozielskiej z Rynkiem w Polskiej Cerekwi
60017 o kwotę 79 600 zł – wydatki bieżące na drogach wewnętrznych – konserwacje rowów przy
drogach oraz remont drogi w Ligocie Małej
63095 o kwotę 4 000 zł – na utrzymanie ścieżki rowerowej
70005 o kwotę 19 000 zł – wydatki bieżąc związane z gospodarką nieruchomościami
60017 o kwotę 10 500 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Łańcu

Zmniejszono wydatki w rozdziale:
01095 oraz 92195 o łączna kwotę 70 000 zł w związku z rezygnacją z organizacji Regionalnej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych
92601 o kwotę 100 000 zł – zmniejszenie wydatków jednostki GOSiR
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