
UC HWA ŁA Nr XXIX/197/2010 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 24 czerwca 2010 r. 
 

w sprawie dokonania  zmian  budŜetu 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 ze zm) 

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

§ 1. 
 

Zmniejsza się dochody budŜetu gminy na rok 2010 o kwotę 81 004,32zł.  
Zwiększa się wydatki budŜetu gminy na rok 2010 o kwotę 71 094,45 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.   

 
§ 2. 

 
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 152 098,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały 

 
§ 3. 

W związku ze zmianami dochodów i  wydatków budŜetu 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 

- dochodów z opłat i kar pienięŜnych w 2010 r. dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 
uchwały Nr XXVII/169/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18.02.2010 r. jak w 
załączniku nr 4 do niniejszej uchwały  

§ 4. 
 

Dotychczasowy załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniony uchwałą Nr XXVII/169/2010 z dnia 18 lutego 
2010 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/189/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 

 
§ 5. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 6. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko 
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Załącznik Nr 1 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr XXIX/197/2010 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 24 czerwca 2010  r. 

 
 

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budŜetu gminy na 2010r. 
 
 
   Dochody i wydatki bieŜące   

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie 
planu dochodów w 
zł – dochody 
bieŜące 

Zwiększenie planu 
wydatków w zł  

600   Transport i łączność  34 000 
 60016  Drogi publiczne gminne  31 620 
   Wydatki bieŜące, w tym:  31 620 
   wydatki jednostek budŜetowych, w 

tym: 
 31 620 

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 2 300 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 29 320 

 60017  Drogi wewnętrzne  2 380 
   Wydatki bieŜące, w tym:  2 380 
   wydatki jednostek budŜetowych, w 

tym: 
 2 380 

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 2 380 

700   Gospodarka mieszkaniowa  161 000 
 70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
 161 000 

   Wydatki bieŜące, w tym:  161 000 
   wydatki jednostek budŜetowych, w 

tym: 
 161 000 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 161 000 

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

1 000  

 75615  Wpływy z podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

1 000  

  0310 Podatek od nieruchomości 1 000  



 3 

801   Oświata i wychowanie  4 500 
 80101  Szkoły podstawowe  2 000 
   Wydatki bieŜące, w tym:  2 000 
   wydatki jednostek budŜetowych, w 

tym: 
 2 000 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 2 000 

 80104  Przedszkola  2 000 
   Wydatki bieŜące, w tym:  2 000 
   wydatki jednostek budŜetowych, w 

tym: 
 2 000 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 2 000 

 80195  Pozostała działalność  500 
   Wydatki bieŜące, w tym:  500 
   wydatki jednostek budŜetowych, w 

tym: 
 500 

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 500 

852   Pomoc społeczna 8 272,23 7 671 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  7 671 
   Wydatki bieŜące, w tym:  7 671 
   wydatki jednostek budŜetowych, w 

tym: 
 7 671 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 7 671 

 85295  Pozostała działalność 8 272,23  
  2007 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy ofp, lub płatności w 
ramach budŜetu środków europejskich 

511,05  

  2009 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy ofp, lub płatności w 
ramach budŜetu środków europejskich 

90,18  

  2460 Środki otrzymane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację 
zadań bieŜących jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 

7 671  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 12 200 

 92195  Pozostała działalność  12 200 
   Wydatki bieŜące, w tym:  12 200 
   wydatki jednostek budŜetowych, w 

tym: 
 12 200 

   wydatki związane z realizacją  12 200 
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zadań statutowych 
   Razem 9 272,23 

 
219 371 

    Zmniejszenie 
planu dochodów w 
zł 

Zmniejszenie 
planu wydatków 
w zł 

852   Pomoc społeczna 90 276,55 90 276,55 
 85295  Pozostała działalność 90 276,55 90 276,55 
  2007 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy ofp, lub płatności w 
ramach budŜetu środków europejskich 

76 735,07  

  2009 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy ofp, lub płatności w 
ramach budŜetu środków europejskich 

13 541,48  

   Wydatki bieŜące, w tym:  90 276,55 
   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, w tym: 

 90 276,55 

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 37 624,92 

    Zmniejszenie 
planu dochodów w 
zł 

Zwiększenie planu 
dochodów w zł 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

120 000 120 000 

 92195  Pozostała działalność 120 000 120 000 

  2707 Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieŜących gmin pozyskane z 
innych źródeł 

120 000  

  2708 Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieŜących gmin pozyskane z 
innych źródeł 

 120 000 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

166 664 166 664 

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

166 664 166 664 

  0970 Wpływy z róŜnych dochodów  166 664 

  2400 Wpływy do budŜetu pozostałości 
środków finansowych gromadzonych 
na wydzielonym rachunku jednostki 
budŜetowej 
 
 

166 664  
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    Zmniejszenie 
planu wydatków w 
zł 

Zwiększenie planu 
wydatków w zł  

852   Pomoc społeczna 5 601,23 5 601,23 

 85295  Pozostała działalność 5 601,23 5 601,23 

   Wydatki bieŜące, w tym: 5 601,23 5 601,23 

   wydatki jednostek budŜetowych, w 
tym: 

 601,23 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 601,23 

   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, w tym: 

5 601,23 5 000 

   Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

601,23 5 000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

49 495 53 915 

 92195  Pozostała działalność 49 495 53 915 

   Wydatki bieŜące, w tym: 49 495 53 915 

   wydatki jednostek budŜetowych, w 
tym: 

 53 915 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 53 915 

   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, w tym: 

49 495  

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

7 476  

   Wydatki maj ątkowe   

    Zmniejszenie 
planu wydatków w 
zł 

 

010   Rolnictwo i łowiectwo 58 000  

 01008  Melioracje wodne 58 000  

   Wydatki majątkowe, w tym: 58 000  

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 58 000  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

4 420  

 92195  Pozostała działalność 4 420  

   Wydatki majątkowe, w tym: 4 420  

   inwestycje i zakupy inwestycyjne, w 
tym: 

4 420  
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   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 

4 420  

   Razem 62 420  

    Zwiększenie 
planu 
przychodów w zł 

 

  957 NadwyŜki z lat ubiegłych 152 098,77  

                  
 
 
Załącznik Nr 2 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXIX/197/2010 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 24 czerwca 2010  r. 
 

Zmiany w przychodach budŜetu gminy  w roku  2010 
 
W zał. Nr 3 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30.12.2009 
r., zmienionym  uchwałą Nr XXVII/169/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 
2010 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/189/2010 r. Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 
kwietnia 2010 r. w „Przychodach i rozchodach budŜetu w 2010 r. w lp. 2a „NadwyŜki z lat 
ubiegłych”  zwiększa się przychody o kwotę 152 098,77 zł.   

 
 
 Załącznik Nr 3 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXIX/197/2010 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 24 czerwca 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., zmienionym uchwałą Nr XXVII/169/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 
2010 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/189/2010 r. Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 
kwietnia 2010 r. w: 
 
lp. 12 dział 010, rozdział 01008 nazwa zadania inwestycyjnego: „Odtworzenie rowu w 
Witosławiach” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58 000 zł ( w źródłach finansowania – 
dochody własne jst) 

 
 

lp. 18 dział 921, rozdział 92195, nazwa zadania inwestycyjnego „Zakup sceny na potrzeby 
organizacji koncertów orkiestr” zmniejsza się plan wydatków o kwotę  13 000 zł (źródła 
finansowania - dochody własne jst 2 441,40 zł, środki pochodzące z innych źródeł 1 111,50 
zł, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9 447,10 zł). 
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Dodaje się: 
 
lp. 19 dział 921, rozdział 92195, nazwa zadania inwestycyjnego „Zakup namiotów – 2 szt” 
plan wydatków na 2010 r. to kwota 8 580 zł (źródła finansowania - dochody własne jst 429 zł, 
środki pochodzące z innych źródeł 858 zł, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.    
7 293 zł). 
 
 

 
Załącznik Nr 4 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXIX/197/2010 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 24 czerwca 2010  r. 
 

Zmiany dochodów z opłat i kar pienięŜnych w 2010 r. 
 
W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXVII/169/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 
lutego 2010 r. w dziale 900, rozdziale 90019 § 2400 zmniejsza się plan dochodów bieŜących 
o kwotę 166 664 zł, dodaje się § 0970 i zwiększa się plan dochodów bieŜących o kwotę  
166 664 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Uzasadnienie 
 
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 
60016 na remonty i utrzymanie dróg gminnych o kwotę 32 000 zł 
60017 na odtworzenie drogi wewnętrznej 2 000 zł 
70005 na odrolnienie gruntów 160 000 i podatek od nieruchomości 1 000 
80101 wydatki szkoły w PC 2 000 
80104 zakup zamraŜarki do przedszkola w Zakrzowie 2 000 zł 
80195 opłacenie członków komisji na wyŜszy stopień awansu zawodowego nauczycieli      
500 zł 
85219 wydatki OPS – prace społecznie – uŜyteczne refundacja z PUP 7 671 zł 
92195 badania architektoniczne zamku w PC 12 200  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


