
U C H W A ŁA Nr XXVII/169/2010 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 18 lutego 2010 r. 
 

w sprawie dokonania  zmian  budżetu gminy na rok 2010  
 
                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               
( tekst jednolity  Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240) 

Rada Gminy Polska Cerekiew  u c h w a l a   co następuje : 
 

§ 1. 
 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 881 131,46 zł.  
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 1 641 307,28 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.   

§ 2. 
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 760 175,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały 

§ 3. 
 

W związku ze zmianami dochodów i  wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 
powodującymi zmiany: 

- planu nakładów na inwestycje w 2010 r.  dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do 
uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. jak 
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 

§ 4. 
 

Dotychczasowy załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej 
uchwały 

§ 5. 
Dotychczasowy załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej 
uchwały 

§ 6. 
W uchwale Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 grudnia 2009 r.                
skreśla się § 10.  

§ 7. 
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i 
gospodarkę wodną w 2010 r. określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

 
                                                                        § 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 9. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                                                   Jerzy Kołeczko 
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Załącznik Nr 1 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr XXVII/169/2010 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 18.02.2010 r. 
 
 
 

Zestawienie zmian dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy na 2010r. 
 
 
   Dochody i wydatki bieżące   

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie  
planu dochodów 
w zł – dochody 
bieżące 

Zwiększenie 
planu wydatków 
w zł  

600   Transport i łączność  39 980 
 60016  Drogi publiczne gminne  29 500 
   Wydatki bieżące, w tym:  29 500 
   wydatki jednostek budżetowych, w 

tym: 
 29 500 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 29 500 

 60017  Drogi wewnętrzne  10 480 
   Wydatki bieżące, w tym:  10 480 
   wydatki jednostek budżetowych, w 

tym: 
 10 480 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 10 480 

700   Gospodarka mieszkaniowa  4 500 
 70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
 4 500 

   Wydatki bieżące, w tym:  4 500 
   wydatki jednostek budżetowych, w 

tym: 
 4 500 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 4 500 

801   Oświata i wychowanie 147,46 6 827,46 
 80101  Szkoły podstawowe 77,46 6 757,46 
  2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 

finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej 

65,84  

  2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 
finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej 

11,62  

   Wydatki bieżące, w tym:  6 757,46 
   wydatki jednostek budżetowych, w 

tym: 
 6 680 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 6 680 
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   wydatki na programy finansowane 
z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 
części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego 

 77,46 

 80104  Przedszkola 70 70 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 70  
   Wydatki bieżące, w tym:  70 
   wydatki jednostek budżetowych, w 

tym: 
 70 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 70 

900   Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

315 210 187 546 82 

 
 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 32 490 32 490 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 32 490  
   Wydatki bieżące, w tym:  32 490 
   wydatki jednostek budżetowych, w 

tym: 
 32 490 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 32 490 

 90019  Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat i 
kar za korzystanie ze środowiska 

282 720 155 056,82 

  0690 Wpływy z rożnych opłat 115 056  
  0920 Pozostałe odsetki 1 000  
  2400 Wpłata do budżetu nadwyżki 

dochodów własnych lub środków 
obrotowych 

166 664  

   Wydatki bieżące, w tym:  155 056,82 
   wydatki jednostek budżetowych, w 

tym: 
 155 056,82 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 155 056,82 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 17 040 

 92116  Biblioteki  1 540 
   Wydatki bieżące, w tym:  1 540 
   wydatki jednostek budżetowych, w 

tym: 
 1 540 

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 1 540 

 92195  Pozostała działalność  15 500 
   Wydatki bieżące, w tym:  15 500 
   wydatki jednostek budżetowych, w 

tym: 
  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 15 500 
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852   Pomoc społeczna 31 113 31 113 
 85295  Pozostała działalność 31 113 31 113 
  2030 Dotacje celowe  przekazane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

31 113  

   Wydatki bieżące w tym:  31 113 
   świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
 31 113 

   Razem 346 470,46 287 007,28 

    Zmniejszenie 
planu wydatków 
w zł 

Zwiększenie 
planu wydatków 
w zł 

600   Transport i ł ączność  213 583 
 60017  Drogi wewnętrzne  213 583 
   Wydatki bieżące, w tym:  213 583 
   wydatki jednostek budżetowych, w 

tym: 
 213 583 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 213 583 

700   Gospodarka mieszkaniowa 213 583  
 70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
213 583  

   Wydatki bieżące, w tym: 213 583  
   wydatki jednostek budżetowych, w 

tym: 
213 583  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

213 583  

801   Oświata i wychowanie 75 960 75 960 
 80101  Szkoły podstawowe 75 960 75 960 
   Wydatki bieżące, w tym: 75 960 75 960 
   wydatki 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, w 
tym: 
 

75 960 75 960 

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 75 960 

   Razem 289 543 289 543 
    Zmniejszenie 

planu dochodów 
w zł 

 

758   Różne rozliczenia 131 339  
 75801  Część oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 

131 339  

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa 

131 339  
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   Razem 131 339  
    

Dochody i wydatki 
majątkowe 

  

    Zwiększenie 
planu dochodów 
w zl – dochody 
majątkowe 

Zwiększenie 
planu wydatków 
w zł 

900   Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

 127 663,18 

 90019  Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat i 
kar za korzystanie ze środowiska 

 127 663,18 

   Wydatki majątkowe, w tym:  127 663,18 
   inwestycje i zakupy inwestycyjne, 

w tym: 
 127 663,18 

   na programy finansowane z 
udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 uofp, w 
części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego 

 127 663,18 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 18 300 

 92195  Pozostała działalność  18 300 
   Wydatki majątkowe, w tym:  18 300 
   inwestycje i zakupy inwestycyjne  18 300 
926   Kultura fizyczna i sport 666 000 1 336 000 
 92601  Obiekty sportowe 666 000 1 336 000 
  6330 Dotacje celowe przekazane z 

budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin) 

666 000  

   Wydatki majątkowe, w tym:  1 336 000 
   inwestycje i zakupy inwestycyjne  1 336 000 
   Razem 666 000 1 481 963,18 
     Zmniejszenie 

planu wydatków 
w zł 

900   Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

 127 663,18 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona 
wód 

 127 663,18 

   Wydatki majątkowe, w tym:  127 663,18 
   inwestycje i zakupy inwestycyjne, 

w tym: 
 127 663,18 

   na programy finansowane z 
udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 uofp, w 

 127 663,18 
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części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego 

   Razem  127 663,18 
    Zmniejszenie 

planu 
przychodów w zł 

 

  952 Przychody z zaciągniętych 
pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 

127 663,18  

    Zwiększenie 
planu 
przychodów w zł 

 

  957 Nadwyżki z lat ubiegłych 887 839  
                  

 
Załącznik Nr 2 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXVII/169/2010 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 18.02.2010 r. 
 

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy  w roku  2009 
 
W zał. Nr 3 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30.12.2009 
r. w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2010 r.” : 

 w lp. 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza 
się przychody o kwotę 127 663,18 zł 

 po lp. 2 dodaje się lp. 2a „Nadwyżki z lat ubiegłych”  i zwiększa się przychody o 
kwotę 887 839 zł    

 
 
Załącznik Nr 3 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXVII/169/2010 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 18.02.2010 r. 
 
 
 

Zamiany planu nakładów na inwestycje w 2010 r. 
 
 
W zał. Nr 9 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30.12.2009 
r. w: 
 
lp. 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witosławie, Dzielawy, Grzędzin, 
Wronin, Łaniec, tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerekiew – etap I” zmienia się nazwę 
zadania na „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witosławie, Dzielawy, 
Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerekiew – etap I” oraz zmienia się źródła 
finansowania w następujący sposób: dochody własne jst 127 663,18, kredyty i pożyczki 
1 148 968,62, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 684 878,00 
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dodaje się : 
 
lp. 15 dział 921, rozdział 92195, nazwa zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie 
zdegradowanych terenów przypałacowych oraz rewitalizacja funkcjonalno – użytkowa zamku 
w Polskiej Cerekwi” plan wydatków na rok 2010 to kwota 18 300,00 zł (łączne koszty 
finansowe 6 818 300,00 zł, źródło finansowania w 2010 r. – dochody własne jst, jednostka 
organizacyjna realizująca program – Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi). 
 
lp. 16 dział 926, rozdział 92601, nazwa zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk 
sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z opracowaniem 
dokumentacji projektowej” plan wydatków na rok 2010 to kwota 1 336 000,00 zł (łączne 
koszty finansowe 1 336 000,00 zł, źródło finansowania - dochody własne jst 670 000, środki 
pochodzące z innych źródeł 666 000 jednostka organizacyjna realizująca program – Urząd 
Gminy w Polskiej Cerekwi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Załącznik Nr 4 do  
                                                                                                                                   Uchwały Nr XXVII/169/2010 

         Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                                 z dnia 18.02.2010 r. 
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Załącznik Nr 6 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr XXVII/169/2010 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 18.02.2010 r. 

 
 

 
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę 

środowiska i gospodarkę wodną w 2010 r. 
 
 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody 
bieżące 

Wydatki  
 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

282 720 282 720 

 90019  Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 

282 720 282 720 

  0690 Wpływy z rożnych opłat 115 056  

  0920 Pozostałe odsetki 1 000  

  2400 Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów 
własnych lub środków obrotowych 

166 664  

      

   Wydatki bieżące, w tym:  155 056,82 

   wydatki jednostek budżetowych, w 
tym: 

 155 056,82 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 155 056,82 

      

   Wydatki majątkowe, w tym:  127 663,18 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne, w 
tym: 

 127 663,18 

   na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i3 uofp, w części związanej z 
realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego 

 127 663,18 

   Razem 282 720 282 720 
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Uzasadnienie 
Zwiększa się wydatki w rozdziale: 
60016 o kwotę 29 500 na odśnieżanie dróg gminnych 
60017 o kwotę 10 480 na zakup kamienia na drogi wewnętrzne 
70005 o kwotę 4 500 na analizę zużycia energii w obiektach gminnych 
80101 o kwotę 6 680 na remont szatni w szkole w PC (w związku z otrzymanym 
odszkodowaniem w 2009 r. za zalanie) 
80101 o kwotę 77,46 – realizacja programu Akademia Wiedzy i umiejętności – szkoła PC 
80104 o kwotę 70 na zakup energii (zwiększa się również dochody o 70 zł – zwrot za 2009 r.) 
90011 wydatki o kwotę 155 056,82 na wydatki bieżące i 127 663,18 na majątkowe (budowa 
kanalizacji) W tym rozdziale zwiększa się również dochody o kwotę 282 720 (w związku z 
likwidacją GFOŚiGW) 
90015 o kwotę 32 490  na zakup energii (zwiększa się również o tę kwotę dochody – zwrot za 
rok 2009) 
92116 o kwotę 1 540 na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników biblioteki – 
kwota należna za okres przed powstaniem instytucji kultury 
92195 o kwotę 18 300 na wykonanie koncepcji przestrzennej rewitalizacji funkcjonalno – 
przestrzennej zespołu zamkowego w PC oraz 15 500 na wykonanie wniosku aplikacyjnego 
85295 o kwotę 31 113 na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 
dotacja 
92601  o kwotę 1 336 000 na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę boiska 
sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik” (kwota dofinansowania 666 000, ze 
środków własnych 645 000 oraz 25 000 na dokumentację projektową) 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


