
UC HWA ŁA Nr XXXII/211/2010 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 22 września 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  uchwala   co następuje : 
 

§ 1. 
Zwiększa się dochody budŜetu gminy na rok 2010 o kwotę 596 202 zł.  
Zwiększa się wydatki budŜetu gminy na rok 2010 o kwotę 701 571 zł zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały.   

§ 2. 
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 105 369 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 dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się  zmiany w załączniku nr 5 
do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 
r. jak w zał. Nr 3 do niniejszej uchwały 

 planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się  zmiany w załączniku nr 6 
do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 
r. jak w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały  

 dotacji udzielonych w roku 2010 dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały 
Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r., jak w 
załączniku Nr 5 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. oraz uchwałą Nr 
XXIX/197/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. oraz uchwałą Nr XXX/204/2010 z dnia 5 sierpnia  
2010 r. oraz uchwałą Nr XXXI/206/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 

§ 5. 
Dotychczasowy załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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 XXXII/211/2010 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 22 września 2010 r. 

 
Zestawienie zmian dochodów i wydatków budŜetu gminy na 2010r. 

 
   Dochody i wydatki bieŜące   

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie 
planu wydatków w 
zł 

Zwiększenie planu 
wydatków w zł  

801   Oświata i wychowanie 4 920 6 420 
 80101  Szkoły podstawowe 4 920 6 420 
   Wydatki bieŜące, w tym: 4 920 6 420 
   wydatki jednostek budŜetowych, w 

tym: 
 1 500 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 1 500 

   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: 

4 920 4 920 

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

4 920  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

11 500 10 000 

 92108  Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 500  
   Wydatki bieŜące, w tym: 1 500  
   wydatki jednostek budŜetowych, w 

tym: 
1 500  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

1 500  

 92195  Pozostała działalność 10 000 10 000 
   Wydatki bieŜące, w tym: 10 000 10 000 
   wydatki jednostek budŜetowych, w 

tym: 
 10 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 10 000 

   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  

10 000  

   Razem 16 420 16 420 

    Zmniejszenie 
planu dochodów w 
zł 

Zmniejszenie 
planu wydatków 
w zł  

852   Pomoc społeczna 1 800 1 800 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

1 800 1 800 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację własnych zadań 

1 800  
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bieŜących gmin (związków gmin) 

   Wydatki bieŜące, w tym:  1 800 

   wydatki jednostek budŜetowych, w 
tym: 

 1 800 

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 1 800 

   Razem 1 800 1 800 

    Zwiększenie planu 
dochodów w zł 

Zwiększenie planu 
wydatków w zł 

750   Administracja publiczna 915 915 

 75056  Spis powszechny i inne 915 915 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację zadań 
bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 

915  

   Wydatki bieŜące, w tym:  915 

   wydatki jednostek budŜetowych, w 
tym: 

 915 

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 915 

   Razem 915 915 

    Zmniejszenie 
planu dochodów w 
zł 

Zwiększenie planu 
dochodów w zł 

852   Pomoc społeczna 3 738,95 3 738,95 

 85295  Pozostała działalność 3 738,95 3 738,95 

  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, lub płatności w 
ramach budŜetu środków europejskich 

 3 738,95 

  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, lub płatności w 
ramach budŜetu środków europejskich 

3 738,95  

   Razem 3 738,95 3 738,95 

    
 
 
 
 
Dochody i wydatki majątkowe 
 

  

    Zwiększenie planu 
dochodów w zł 

Zwiększenie planu 
wydatków w zł 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

597 087 702 456 

 75412  Ochotnicze straŜe poŜarne 597 087 702 456 
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  6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 
płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w 
nadmiernej wysokości, dotyczące 
dochodów majątkowych 

597 087  

   Wydatki majątkowe   702 456 

    Zwiększenie planu 
przychodów w zł 

 

  957 NadwyŜki z lat ubiegłych 105 369  

                  
Załącznik Nr 2 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXXII/211/2010 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 22 września 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. oraz uchwałą Nr 
XXX/204/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. w „Przychodach i rozchodach budŜetu w 2010 r.: 
-   w lp. 2a „NadwyŜki z lat ubiegłych”  zwiększa się przychody o kwotę 105 369 zł.   

 
Załącznik Nr 3 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXXII/211/2010 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 22 września 2010 r. 
Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. 
 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie planu 
dochodów w zł 

750   Administracja publiczna 915 

 75056  Spis powszechny i inne 915 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

915 

   Razem 915 

Załącznik Nr 4 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr XXXII/211/2010 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 22 września 2010 r. 
 

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. 

 
 
Dział 

 
Rozdział 

 Zwiększenie planu 
wydatków w zł 

750  Administracja publiczna 915 

 75056 Spis powszechny i inne 915 

  Wydatki bieŜące, w tym: 915 
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  wydatki jednostek budŜetowych, w 
tym: 

915 

  wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

915 

  Razem 915 

 
 
 
Załącznik Nr 5 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXXII/211/2010 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 22 września 2010 r. 
 
 

Zmiany planu dotacji udzielonych w 2010 r. 
 
W zał Nr 8 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30.12.2009 
r., zmienionym uchwałą Nr XXVIII/189/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 
22.04.2010 r. w Dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodaje się: 
Dział 754, rozdział 75412, nazwa zadania Zakup samochodu straŜackiego przez OSP Polska 
Cerekiew, kwota dotacji 702 456 zł (kolumna celowe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 Załącznik Nr 7 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXXII/211/2010 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 22 września 2010 r. 
 

Plan przychodów i wydatków zakładu budŜetowego na 2010 r. 
Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi 

 
Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

I. Przychody ogółem 2 081 500 

II . Stan środków obrotowych na początek roku 61 600 

   
III. Wydatki ogółem 2 076 000 

 z tego:  
1 Wydatki bieŜące, w tym 2 026 000 
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 455 000 
2 Wydatki majątkowe 50 000 
   

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 67 100 
 
 

Uzasadnienie 
 
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale: 
80101 o kwotę 1 500 zł – remont systemu alarmowego, serwis kotła ZSP we Wroninie 
75056 o kwotę 915 zł (spis rolny) 
75412 o kwotę 702 456 zł – dotacja dla OSP Polska Cerekiew na zakup samochodu, który częściowo 
będzie zrefundowany za środków UE 
Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85213 o kwotę 1 800 zł (zmieszenie dotacji na 
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) 

 
 


