
UCHWAŁA NR XXV/147/2021  
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2021. 

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 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Polska Cerekiew  uchwala   co następuje : 

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 427 658,02 zł (wydatki bieżące zwiększa 
się o kwotę 52 857,29 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 480 515,31 zł). zgodnie z załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 427 658,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Deficyt budżetu  w kwocie 572 341,98 zł zostanie pokryty: 

-- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 r., 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 572 341,98 zł. 

§ 4. § 5. Uchwały nr XXI/126/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 grudnia 2020 r. otrzymuje 
brzmienie: 

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości                  
1 460 000 zł.”. 

§ 5. § 13. pkt 1 Uchwały nr XXI/126/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 grudnia 2020 r. 
otrzymuje brzmienie: 

„1. zaciągania kredytów i pożyczek: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 
1 200 000,00 zł 

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 260 000 zł”. 

§ 6. W związku ze zmianami  wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi zmiany: - 
dotacji udzielanych w roku 2021, dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały nr XXI/126/2020 Rady 
Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 grudnia 2020 r., jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Dotychczasowy załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/126/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 
17 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. 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 XXV/147/2021 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 27 maja 2021 r. 

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków w 
zł  

600   Transport i łączność  5 000 

 60095  Pozostała działalność  5 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  5 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 5 000 

700   Gospodarka mieszkaniowa  30 000 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  30 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  30 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 30 000 

851   Ochrona zdrowia  17 857,29 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  17 857,29 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  17 857,29 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 17 857,29 

 II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
bieżących 

 52 857,29 

III. Zmiany w planie wydatków majątkowych 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł 

Zmniejszenie 
planu 
wydatków w 
zł 

600   Transport i łączność 20 000 -555 000 
 60014  Drogi publiczne powiatowe 20 000 -20 000 
   Dotacje na zadania inwestycyjne  -20 000 
   inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000  

 60016  Drogi publiczne gminne  -535 000 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  -535 000 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

54 484,69  

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 54 484,69  
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   inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 54 484,69  

   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 

54 484,69  

 IV. Razem zmiany w planie wydatków 
majątkowych 

 -480 515,31 

V. Zmiany w planie przychodów  
  

§ 
 Zwiększenie 

planu 
przychodów w 
zł 

Zmniejszenie 
planu 
przychodów w 
zł 

 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym 

 -500 000 

 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 
niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w 
odrębnych ustawach 

72 341,98  

 Razem zmiany w palnie przychodów  - 427 658,02 

VI. Zmiany w planie wydatków bieżących 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł 

Zmniejszenie 
planu 
wydatków w 
zł  

801   Oświata i wychowanie  -6 500 

 80101  Szkoły podstawowe  -6 500 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  -6 500 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -6 500 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 6 500  

 85404  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6 500  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 500  

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500  

852   Pomoc społeczna 9 000 -12 600 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 4 000  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 000  

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

4 000  

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

5 000  
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   wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000  

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000  

 85295  Pozostała działalność  -12 600 

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych  -3 600 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  -9 000 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -9 000 

855   Rodzina 3 600  

 85516  System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 3 600  

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 600  

 VII. Razem zmiany w planie wydatków bieżących 19 100 -19 100 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/147/2021 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 27 maja 2021 r. 

1. W zał. Nr 3 do uchwały Nr XXI/126/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 grudnia 2020 r. 
zmienionym uchwałą Nr XXIII/137/2021 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 lutego 2021 r. oraz uchwałą 
Nr XXIV/139/2021 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 marca 2021 r. w „Przychodach i rozchodach 
budżetu w 2021 r”: 

- w lp. I.1 § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” zmniejsza się 
przychody o kwotę 500 000 zł. 

- w lp. I.2 § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” 
zwiększa się przychody o kwotę 72 341,98 zł.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/147/2021 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 27 maja 2021 r. 

Zmiany planu dotacji udzielanych w 2021 r. 

1. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXI/126/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 grudnia 
2020 r., w Dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych, 

- w dziale 600, rozdziale 60014, nazwa zadania „Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-
Kozielskiemu na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej w Zakrzowie”, w kolumnie celowe zmniejsza 
się dotację o kwotę 20 000 zł.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/147/2021 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 27 maja 2021 r. 

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r. 
Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

I. Przychody ogółem 1 350 000 

II. Inne zwiększenia 80 643,13 

III . Stan środków obrotowych na początek roku 100 000 
   

IV. Koszty ogółem 1 430 643,13 

 z tego:  
1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 600 000 
   

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 100 000 
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Uzasadnienie 

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale: 

60095 o kwotę 5 000 zł – wydatki bieżące m.in. na wywóz śmieci. 

70005 o kwotę 30 000 zł– na remont odwodnienia i odprowadzenia wód deszczowych wokół stawu 
w Zakrzowie 

85154 o kwotę 17 857,29 zł – wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie gminy – 
środki pozostałe z lat poprzednich wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 

Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 90001 o kwotę 54 484,69 zł na zadanie pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronin – etap II” - środki pozostałe z lat poprzednich wynikające 
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 

Zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale 60016 o kwotę 535 000 zł – zmniejszenie wydatków 
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Ciepłodolskiej i Dworcowej w Polskiej Cerekwi”.
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