
UCHWAŁA NR XXXVII/210/2022 
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 20 października 2022 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2022. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. 
poz. 559) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 634)  
Rada Gminy Polska Cerekiew  uchwala   co następuje : 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 352 368 zł (dochody bieżące). Zwiększa się 
wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 352 368 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 167 368 zł, 
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 185 000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej Urzędu Gminy Polska Cerekiew. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Kołeczko 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/210/2022 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 20 października 2022 r. 

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 

 
Dzi
ał 

 
Rozdzi
ał 

 
§ 

 Zwiększen
ie planu 
dochodów 
w zł 

Zwiększ
enie 
planu 
wydatkó
w w zł  

600   Transport i łączność 42 368 42 368 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 38 000 38 000 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z 
powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

38 000  

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

 38 000 

             wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

 38 000 

 60095  Pozostała działalność 4 368 4 368 

  0950 Wpływy z tytułu kar i 
odszkodowań wynikających 
z umów 

4 368  

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

 4 368 

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

 4 368 

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

259 000  

 75621  Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód 
budżetu państwa 

259 000  

  0010 Wpływy z podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych 

259 000  

852   Pomoc społeczna  33 000 

 85295  Pozostała działalność  33 000 

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

 33 000 

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

 33 000 

853   Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 

51 000 51 000 
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społecznej 

 85395  Pozostała działalność 51 000 51 000 

  2180 Środki z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-
19 na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji 
zadań związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-
19 

51 000  

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

 51 000 

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

 50 000 

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 1 000 

855   Rodzina  18 000 

 85504  Wspieranie rodziny  18 000 

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

 18 000 

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

 18 000 

900   Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

 23 000 

 90004  Utrzymanie zieleni w 
miastach i gminach 

 4 000 

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

 4 000 

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

 4 000 

 90005  Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 

 19 000 

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

 19 000 

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

 19 000 

II. Razem zmiany w planie dochodów i 
wydatków bieżących 

352 368 167 368 

III. Zmiany w planie wydatków majątkowych 

     Zwiększ
enie 
planu 
wydatkó
w w zł  

600   Transport i łączność  140 000 

 60017  Drogi wewnętrzne  140 000 

   inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

 140 000 

754   Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 
przeciwpożarowa 

 45 000 
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 75412  Ochotnicze straże pożarne  45 000 

   inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

 45 000 

IV. Razem zmiany w planie wydatków 
majątkowych 

 185 000 

V. Zmiany w planie wydatków bieżących 

    Zwiększen
ie planu 
wydatków 
w zł 

Zmniejs
zenie 
planu 
wydatkó
w w zł  

852   Pomoc społeczna  -5 450 
000 

 85295  Pozostała działalność  -5 450 
000 

   świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

 -5 450 
000 

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

 -109 000 

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

 -43 000 

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 -66 000 

853   Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

5 450 000  

 85395  Pozostała działalność 5 450 000  

   świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

5 450 000  

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

109 000  

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

43 000  

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

66 000  

852   Pomoc społeczna 15 000 -13 000 

 85215  Dodatki mieszkaniowe  -2 000 

   świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

 -2 000 

 85219  Ośrodki Pomocy Społecznej 8 000  

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

8 000  

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

8 000  

 85228  Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

 -8 000 

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

 -8 000 

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 
 

 -8 000 
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 85295  Pozostała działalność 7 000 -3 000 

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

7 000 -3 000 

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

7 000  

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 -3 000 

854   Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

 -2 000 

 85415  Pomoc materialna dla 
uczniów o charakterze 
socjalnym 

 -2 000 

   świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

 -2 000 

VI. Razem zmiany w planie wydatków 
bieżących 

5 465 000 -5 465 
000 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/210/2022 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 20 października 2022 r. 

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między 
jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 
Nazwa 

Plan dochodów w 
zł 

600   Transport i łączność 38 000 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 38 000 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

38 000 

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między 
jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 
Nazwa 

Planu wydatków 
w zł  

600   Transport i łączność 38 000 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 38 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym: 38 000 

             wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38 000 
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Uzasadnienie 

Zwiększa się wydatki  w rozdziale: 

60014 o kwotę 38 000 zł – na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (środki pokryte z dotacji od 
powiatu) 

60095 o kwotę 4 368 zł – remont wiat przystankowych (otrzymano środki od ubezpieczyciela) 

85295 o kwotę 33 000 zł – 8 000 zł dowóz seniorów do senior+, 25 000 na DPS 

85395 o kwotę 51 000 zł dodatki wrażliwe 

85504 o kwotę 18 000 zł opłaty za dzieci w rodzinach zastępczych 

90004 o kwotę 4 000 zł utrzymanie zieleni 

90005 o kwotę 19 000 zł – na opracowanie bilansu energetycznego 

60017 o kwotę 140 000 zł – droga Grzędzin-Łaniec 

75412 o kwotę 45 000 zł – samochód dla straży we Wroninie 
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