UC HWA ŁA Nr XXXIV/221/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2010
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm)

Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje :
§ 1.
Zwiększa się dochody budŜetu gminy na rok 2010 o kwotę 186 427 zł.
Zwiększa się wydatki budŜetu gminy na rok 2010 o kwotę 186 427 zł zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 3 226 635 zł oraz zmniejsza się plan rozchodów o
kwotę 3 226 635 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3.
W związku ze zmianami dochodów i wydatków budŜetu gminy o których mowa w § 1
powodującymi zmiany:
 planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 5
do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009
r. jak w zał. Nr 3 do niniejszej uchwały
 planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 6
do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009
r. jak w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały


planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy
Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. jak w zał. Nr 5 do niniejszej uchwały



planu nakładów na inwestycje w 2010 r. dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do
uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r.
jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 4.
Dotychczasowy załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska
Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniony uchwałą Nr XXVII/169/2010 z dnia 18 lutego
2010 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/189/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. oraz uchwałą Nr
XXIX/197/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. oraz uchwałą Nr XXX/204/2010 z dnia 5 sierpnia
2010 r. oraz uchwałą Nr XXXI/206/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą Nr
XXXII/211/2010 z dnia 22 września 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do
niniejszej uchwały
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXIV/221/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budŜetu gminy na 2010r.

Dochody i wydatki bieŜące
Dział

Rozdział

754
75412

801
80101

80110

80148

852
85214

85219

Zmniejszenie
planu wydatków w
zł

§
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Ochotnicze straŜe poŜarne
Wydatki bieŜące, w tym:
wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieŜące, w tym:
wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
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
Gimnazja
Wydatki bieŜące, w tym:
wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Stołówki szkolne
Wydatki bieŜące, w tym:
wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Wydatki bieŜące, w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieŜące, w tym:
wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększenie planu
wydatków w zł
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000

1 600

7 700,01
6 100,01
6 100,01
3 000
3 000
3 100,01

1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 500
1 500

1 500

1 500
1 500
1 500
1 500
1 000
500
500
500

2

Razem

010

Rolnictwo i łowiectwo
01008

01095
2010

3 100

Zwiększenie planu Zwiększenie planu
dochodów w zł –
wydatków w zł
dochody bieŜące
114 725
137 285

Melioracje wodne

22 560

Wydatki bieŜące, w tym:

22 560

wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Pozostała działalność

22 560

Dotacje celowe przekazane z
budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom
(związkom gmin) ustawami
Wydatki bieŜące, w tym:

22 560

60016

60017

700
70005

114 725

114 725
114 725

114 725

wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Transport i łączność

600

17 200,01

114 725
1 763,61
112 961,39
15 010

Drogi publiczne gminne

15 000

Wydatki bieŜące, w tym:

15 000

wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Drogi wewnętrzne

15 000
15 000
10

Wydatki bieŜące, w tym:

10

wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Gospodarka mieszkaniowa

10
10
1 730

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Wydatki bieŜące, w tym:

750
75020
2320

1 730
1 730

wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Administracja publiczna

1 730

8 550

8 550

Starostwa powiatowe

8 550

8 550

Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieŜące realizowane na

8 550

1 730

3

podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Wydatki bieŜące, w tym:

0310

wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości

0590

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

756

75615

75616

758
75814
0920
852
85216
2030

8 550
8 550
8 550
8 790

1 740

1 740
7 050

7 050

RóŜna rozliczenia

55 000

RoŜne rozliczenia finansowe

55 000

Pozostałe odsetki

55 000

Pomoc społeczna

762

762

Zasiłki stałe

500

500

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)
Wydatki bieŜące, w tym:

500

500

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85219
2030

921
92109

500

Ośrodki pomocy społecznej

262

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)
Wydatki bieŜące, w tym:

262

262

wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
Wydatki bieŜące, w tym:

262
262
13 490
8 490
8 490

wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wydatki związane z realizacją
zadań statutowych

8 490
8 490

4

92195

801

Pozostała działalność

5 000

Wydatki bieŜące, w tym:

5 000

wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Razem

5 000

Oświata i wychowanie
80101
2007

2009

5 000
187 827

176 827

Zmniejszenie
Zmniejszeni planu
planu dochodów zł wydatków w zł
– dochody bieŜące
1 400
1 400

Szkoły podstawowe

1 400

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i6 ustawy , lub płatności w
ramach budŜetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i6 ustawy , lub płatności w
ramach budŜetu środków europejskich
Wydatki bieŜące, w tym:

1 190

1 400

210

1 400

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:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Razem

1 400

1 400
1 400

1 400

Dochody i wydatki
majątkowe

801
80101

Zmniejszenie
planu wydatków
w zł
3 100,01
3 100,01

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki majątkowe, w tym

3 100,01

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w
tym:
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
Razem

3 100,01
3 100,01

3 100,01
Zmniejszenie

Zwiększenie planu

5

926

Kultura fizyczna i sport
92601
6207

6209

903

963

planu dochodów w dochodów w zł –
zł –d. majątkowe
d. majątkowe
483 995
483 995

Obiekty sportowe

483 955

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budŜetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budŜetu środków europejskich
Razem

483 995

Przychody z zaciągniętych poŜyczek
na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z
budŜetu Unii Europejskiej
Spłaty poŜyczek otrzymanych na
finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z
budŜetu Unii Europejskiej
Razem

483 995

483 995

483 995

483 995

Zmniejszenie
Zmniejszenie
planu przychodów planu rozchodów
w zł
w zł
3 226 635

3 226 635

3 226 635

3 226 635

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXIV/221/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany w przychodach budŜetu gminy w roku 2010
W zał. Nr 3 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30.12.2009
r., zmienionym uchwałą Nr XXVII/169/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego
2010 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/189/2010 r. Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22
kwietnia 2010 r. oraz uchwałą Nr XXIX/197/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. oraz uchwałą Nr
XXX/204/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą Nr XXXII/211/2010 z dnia 22
września 2010 r. w „Przychodach i rozchodach budŜetu w 2010 r.:
- w lp. I. 1 „Przychody z zaciągniętych poŜyczek na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej” zmniejsza się przychody o
kwotę 3 226 635 zł.
- w lp. II. 2 „Spłaty poŜyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej” zmniejsza się rozchody o kwotę
3 226 635 zł.
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Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXIV/221/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział
010

Rozdział

Zwiększenie planu
dochodów w zł
114 725

§
Rolnictwo i łowiectwo

01095
2010

Pozostała działalność

114 725

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami

114 725

Razem

114 725

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXIV/221/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Dział
010

Rozdział
Rolnictwo i łowiectwo
01095

Zwiększenie planu
wydatków w zł
114 725

Pozostała działalność

114 725

Wydatki bieŜące, w tym:

114 725

wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Razem

114 725
1 763,61
112 961,39
114 725
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Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXXIV/221/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział

Rozdział

750
75020

Nazwa

Administracja publiczna
Starostwa powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego
Wydatki bieŜące, w tym:
wydatki jednostek budŜetowych, w
tym:
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Razem

Zwiększenie planu Zwiększenie
dochodów w zł –
planu
dochody bieŜące
wydatków w zł
8 550
8 550
8 550
8 550
8 550

8 550
8 550
8 550
8 550

8 550

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXXIV/221/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zamiany planu nakładów na inwestycje w 2010 r.

W zał. Nr 9 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30.12.2009
r., zmienionym uchwałą Nr XXVII/169/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego
2010 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/189/2010 r. Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22
kwietnia 2010 r. oraz uchwałą Nr XXIX/197/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. oraz uchwałą Nr
XXX/204/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą Nr XXXI/206/2010 z dnia 23 sierpnia
2010 r. w:
lp. 3 dział 926, rozdział 92601 nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa Wielofunkcyjnego
Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I” w źródłach finansowania zmienia
się wydatki w ten sposób, Ŝe w kol. 10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 483 995 zł, natomiast w kol. 9 środki pochodzące z
innych źródeł zwiększa się plan wydatków o kwotę 483 995 zł,
lp. 13 dział 801, rozdział 80101 nazwa zadania inwestycyjnego: „Zakup urządzeń w ramach
programu „Nasza przyszłość – lepsza przyszłość”” zmniejsza się plan wydatków o kwotę
3 100,01 zł ( w źródłach finansowania – środki pochodzące z innych źródeł zmniejszenie o
kwotę 465 zł, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p zmniejszenie o kwotę 2 635,01
zł).
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Uzasadnienie
Zwiększa się dochody i wydatki w:
rozdziale 01095 o kwotę 114 725 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego
rozdziale 85216 o kwotę 500 zł – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – zadanie zlecone
rozdziale 85219 o kwotę 262 zł na wypłatę naleŜnych dodatków do wynagrodzeń dla
pracownika socjalnego
rozdziale 75020 o kwotę 8 550 – dotacja na odśnieŜanie z powiatu
rozdziale 75615 dochody o kwotę 1740 zł oraz rozdziale 60017 wydatki 10 zł i rozdziale
70005 wydatki 1 730 zł – podatek od nieruchomości gruntów gminnych
Zwiększa się wydatki w rozdziale
01008 o kwotę 22 560 na czyszczenie rowów melioracyjnych gminnych
60016 o kwotę 15 000 na odśnieŜanie dróg gminnych
92109 o kwotę 8 490 na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich
92195 o kwotę 5 000 – impreza sylwestrowa przed UG
75412 o kwotę 8 000 zł na wydatki bieŜące OSP
80101 o kwotę 3 000 – remont urządzeń cieplnych w ZSP we Wroninie

