
UCHWAŁA NR XXXIX/225/2022 
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 15 grudnia 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. 1634) 
Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje : 

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 398 263 zł (dochody bieżące zwiększa się 
o kwotę 2 737 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 401 000 zł). Zmniejsza się wydatki budżetu gminy 
na rok 2022 o kwotę 1 137 695,46 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44 304,54 zł, wydatki majątkowe 
zmniejsza się o kwotę 1 182 000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 739 432,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 703 173,10 zł zostanie pokryty: 

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 r., 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 529 707,10 zł. 

- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 
634 383,32 zł 

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 539 082,68 zł 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. 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 XXXIX/225/2022 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 

 
Dział 

 
Rozd
ział 

 
§ 

 Zwiększ
enie 
planu 
dochodó
w w zł 

Zwięks
zenie 
planu 
wydatk
ów w zł  

758   Różne rozliczenia 2 737  

 7581
4 

 Różne rozliczenia 
finansowe 

2 737  

  2100 Środki z Funduszu 
pomocy na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 
zadań bieżących w 
zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy 

2 737  

801   Oświata i 
wychowanie 

 2 737 

 8010
1 

 Szkoły podstawowe*  2 737 

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

 2 737 

   wydatki związane z 
realizacją zadań 
statutowych 

 2 737 

900   Gospodarka 
komunalna i 
ochrona środowiska 

 41 567,
54 

 9001
9 

 Wpływy i wydatki 
związane z 
gromadzeniem 
środków z opłat i kar 
za korzystanie ze 
środowiska 

 41 567,
54 

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

 41 567,
54 

   wydatki związane z 
realizacją zadań 
statutowych 

 41 567,
54 

II. Razem zmiany w planie dochodów i 
wydatków bieżących 

2 737 44 304,
54 

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych  
    Zmniejs

zenie 
planu 
dochodó
w w zł 

Zmniej
szenie 
planu 
wydatk
ów w zł  

600   Transport i 
łączność 

-401 000 -1 182 
000 
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 6001
7 

 Drogi wewnętrzne -401 000 -1 182 
000 

  6290 Środki na 
dofinansowanie 
własnych inwestycji 
gmin, powiatów, 
samorządów 
województw, 
pozyskane z innych 
źródeł 

-401 000  

   inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

 -1 182 
000 

IV. Zmiany w planie dochodów i wydatków 
majątkowych 

-401 000 -1 182 
000 

V. Zmiany w planie wydatków bieżących 

    Zwiększ
enie 
planu 
wydatk
ów w zł 

Zmniej
szenie 
planu 
wydatk
ów w zł  

852   Pomoc społeczna  -1 200 

 8529
5 

 Pozostała działalność  -1 200 

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

 -1 200 

   wynagrodzenia i 
składki od nich 
naliczane 

 -1 200 

855   Rodzina 8 200  

 8550
4 

 Wspieranie rodziny 8 200  

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

8 200  

   wydatki związane z 
realizacją zadań 
statutowych 

7 000  

   wynagrodzenia i 
składki od nich 
naliczane 

1 200  

900   Gospodarka 
komunalna i 
ochrona środowiska 

 -16 000 

 9001
5 

 Oświetlenie ulic, 
placów i dróg 

 -16 000 

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

 -16 000 

   wydatki związane z 
realizacją zadań 
statutowych 

 -16 000 

900   Gospodarka 
komunalna i 
ochrona środowiska 
(dystr węgla) 

20 500 -20 500 

 9009
5 

 Pozostała działalność 20 500 -20 500 
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   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

20 500 -20 500 

   wydatki związane z 
realizacją zadań 
statutowych 

 -20 500 

   wynagrodzenia i 
składki od nich 
naliczane 

20 500  

921   Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

9 000  

 9210
9 

 Domy i ośrodki 
kultury, świetlice i 
kluby 

9 000  

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

9 000  

   wydatki związane z 
realizacją zadań 
statutowych 

9 000  

VI. Razem zmiany w planie wydatków 
bieżących 

37 700 -37 700  

VII. Zmiany w planie przychodów 
  

§ 
 Zmniejszenie planu 

przychodów w zł 
Zwiększ
enie 
planu 
przycho
dów zł 

 957 Nadwyżki z lat 
ubiegłych 

-781 000  

 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 

 41 567,5
4 

VIII. Razem zmiany w 
planie przychodów  

-739 432,46 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/225/2022 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

1. W zał. Nr 3 do uchwały Nr XXX/177/2021 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 grudnia 2021 r. 
zmienionym uchwałą Nr XXXI/183/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2022 r. oraz uchwałą 
Nr XXXIII/190/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Nr 
XXXV/200/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/206/2022 
Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2022 r. w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2022 r”: 

-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 41 567,54 zł 

-w lp. I. 4 § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” zmniejsza się przychody o kwotę 781 000 zł. 
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Uzasadnienie 

Zwiększa się wydatki  w rozdziale: 

80101 o kwotę 2 737 zł – wydatki oświatowe w ramach FP Ukrainie 

90019 o kwotę 41 567,54 zł – środki znaczone z 2021 r. 

Zmniejsza się wydatki w rozdziale: 

60017 o kwotę 1 182 000 zł – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ciężkowice – 
Witosławice 
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