
UCHWAŁA Nr XXX/204/2010 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 5 sierpnia 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 wydatki budŜetu gminy na rok 2010 o kwotę 290 900,62 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.   

 
§ 2. 

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 290 900,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały 

§ 3. 
W związku ze zmianami 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 10 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. 
 

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. oraz uchwalą Nr 
XXIX/197/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do 
niniejszej uchwały 

 
§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 7. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Kołeczko 
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Załącznik Nr 1 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXX/204/2010 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 5 sierpnia 2010  r. 
 

 
Zestawienie zmian wydatków budŜetu gminy na 2010r. 

 
 
   Wydatki bieŜące   

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie 
planu wydatków w 
zł 

 

900   Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

90 500,82  

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

90 500,82  

   Wydatki bieŜące, w tym: 90 500,82  

   wydatki jednostek budŜetowych, w 
tym: 

90 500,82  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

90 500,82  

   Razem 90 500,82  

    
Wydatki maj ątkowe 

  

    Zmniejszenie 
planu wydatków w 
zł 

Zwiększenie planu 
wydatków w zł 

900   Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

290 900,62 90 500,82 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona 
wód 

290 900,62  

   Wydatki majątkowe, w tym: 290 900,62  

   inwestycje i zakupy inwestycyjne, 
w tym: 

290 900,62  

   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 

290 900,62  

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

 90 500,82 

   Wydatki majątkowe, w tym:  90 500,82 
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   inwestycje i zakupy inwestycyjne, 
w tym: 

 90 500,82 

   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 

 90 500,82 

   Razem 290 900,62 90 500,82 

    Zmniejszenie 
planu 
przychodów w zł 

Zwiększenie 
planu 
przychodów w zł 

  952 Przychody z zaciągniętych 
poŜyczek i kredytów na rynku 
krajowym 

1 159 800,62  

  957 NadwyŜki z lat ubiegłych  868 900  

                  
 
 
Załącznik Nr 2 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXX/204/2010 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 5 sierpnia 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. oraz uchwałą Nr XXIX/197/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w „Przychodach 
i rozchodach budŜetu w 2010 r.: 
-  w lp. 2 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się   

przychody o kwotę 1 159 800,62 zł 
-   w lp. 2a „NadwyŜki z lat ubiegłych”  zwiększa się przychody o kwotę 868 900 zł.   

 
 
 Załącznik Nr 3 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXX/204/2010 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 5 sierpnia 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. oraz uchwałą Nr XXIX/197/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w: 
 
lp. 3 dział 926, rozdział 92601 nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa Wielofunkcyjnego 
Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I” w źródłach finansowania 
dokonuje się następujących zmian – w kolumnie środki pochodzące z innych źródeł wpisuje 
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się kwotę 483 995,25, a w kolumnie środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wpisuje 
się kwotę 2 742 639,75 (pozostałe kolumny bez zmian) 

 
 

lp. 4 dział 600, rozdział 60016, nazwa zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej 108334 O Wronin - Łaniec” w źródłach finansowania dokonuje się 
następujących zmian -  dochody własne jst 510 900 zł, kredyty i poŜyczki 0 zł (pozostałe 
kolumny bez zmian) 
 
lp. 5 dział 900, rozdział 90001, nazwa zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy – 
Polska Cerkiew – etap I” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 399,80 zł oraz zmienia 
się źródła finansowania w następujący sposób: dochody własne jst 576 164 zł zł, kredyty i 
poŜyczki  500 068 zł, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 684 878 zł. 
 
 
 

 
Załącznik Nr 4 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXX/204/2010 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 5 sierpnia 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., zmienionym uchwałą Nr XXIX/197/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w dziale 
900, rozdziale 90019 
 
zmniejsza się plan: 
 wydatki bieŜące, w tym wydatki jednostek budŜetowych, w tym wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych o kwotę 90 500,82 zł, 
 
zwiększa się plan: 
wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 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 o kwotę 90 500,82 zł 
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Uzasadnienie 
 

W 2010 zmniejsza się plan wydatków na realizacje zadania inwestycyjnego „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, tranzyt ścieków 
Dzielawy – Polska Cerkiew – etap I”, zwiększa się plan wydatków na realizacje tego zadania 
w 2011 r.  
Zmniejsza się plan przychodów w 2010 r. o kwotę 1 159 800,62, w tym 648 900,62 zł  - 
poŜyczka, na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerekiew – etap I oraz 
510 900 zł na realizację zadania Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108334 O Wronin – 
Łaniec  - wkład własny zostanie sfinansowany ze środków wlasnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


