
  
UCHWAŁA Nr XXXVI/205/2018

Rady  Gminy  Polska  Cerekiew
z  dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018 

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r.  poz.  994 ze zm.) oraz art.  211 i  212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.  o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Polska Cerekiew  uchwala   co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 50 000 zł (dochody bieżące)
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 950 000 zł (wydatki majątkowe )
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    
    

§ 2.

Zmniejsza  się  plan  przychodów  o  kwotę  900  000  zł  zgodnie  z  załącznikiem  nr  2  do
niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
                                                  
                                                                      § 4.

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 XXXVI/205/2018 

 Rady Gminy Polska Cerekiew 
                                                                                                                            z dnia 16.08.2018 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dział Rozdział §
Zmniejszenie 
planu 
dochodów w zł

Zmniejszenie 
planu 
wydatków 
bieżących

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

-50 000

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa

-50 000

0020 Wypływy z podatku dochodowego od osób 
prawnych

-50 000

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
bieżących

-50 000

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych

Dział Rozdział §
Zmniejszenie 
planu 
wydatków w 
zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

-950 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -950 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne -950 000

IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
majątkowych

-950 000

V. Zmiany w planie przychodów 

§
Zmniejszenie 
planu 
przychodów w 
zł

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym

-900 000

VI. Razem zmiany w planie przychodów              -900 000

  
                                                                

                                                                                                    Załącznik Nr 2 do



  
                                                                                                                           Uchwały Nr XXXVI/205/2018

 Rady Gminy Polska Cerekiew 
                                                                                                                            z dnia 16.08.2018r.

                                                                             

Zmiany w przychodach budżetu gminy  w roku  2018

W zał. Nr 3 do uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia
2017  r.  zmienionym  uchwałą  Nr  XXXI/173/2018  Rady  Gminy  Polska  Cerekiew  z  dnia
1 marca 2018 r. oraz uchwałą Nr XXXII/176/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22
marca 2018 r. oraz uchwałą Nr XXXIII/184/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24
maja 2018 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/195/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28
czerwca 2018 r. oraz uchwała Nr XXXV/202/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13
sierpnia 2018 r, w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2018 r. :
-  w lp.  I.  1  § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i  kredytów na rynku krajowym”
zmniejsza się przychody o kwotę 900 000 zł.  

Uzasadnienie
Zmniejsza się wydatki w rozdziale:

90001 o kwotę 950 000 zł – zadanie przesunięte do realizacji w latach następnych w związku 
ze staraniami gminy o dofinasowanie ze środków unijnych
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