
UCHWAŁA NR XXX/167/2017
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077) Rada Gminy Polska Cerekiew  uchwala   co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 21 080 zł (dochody bieżące), zwiększa się 
wydatki budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 21 080 zł (wydatki bieżące) 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 nr 1 do Uchwały Nr XXX/167/2017

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu gminy na 2017r.

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 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem

21 080

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

21 080

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 21 080
852 Pomoc społeczna 21 080

85295 Pozostała działalność 21 080

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 490

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

1 490

dotacje na zadania bieżące 19 590

II. Razem zmiany w planie dochodów
 i wydatków bieżących

21 080 21 080
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UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki w rozdziale:
85295 o kwotę 21 080 zł – wydaki Senior+
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