
UC HWA ŁA Nr XII/64/2012  
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 2 lutego 2012 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2012  
 
                 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 budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 43 185,13 zł. (dochody bieżące)  
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 43 185,13 zł (wydatki bieżące) 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.   

§ 2. 
 

Dotychczasowy załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/60/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew                
z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 

 
§ 3. 

 
§ 11 pkt 1 Uchwały Nr XI/60/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2011 r. 
otrzymuje brzmienie: 

„1. zaciągania kredytów i pożyczek: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 
wysokości 1 200 000 zł 

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 600 000 zł” 

§ 4. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

                                                                       § 5. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                  
w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi. 

 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy 
           Jerzy Kołeczko 
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Załącznik Nr 1 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XII/64/2012 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 2 lutego 2012 r. 
 

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012r. 
 
   Dochody i wydatki bieżące   

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie 
planu wydatków 
zł  

Zwiększenie  
planu wydatków 
w zł 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

32 964  

 75416  Straż gminna 32 964  

   wydatki jednostek budżetowych, w 
tym: 

32 964  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

32 964  

852   Pomoc społeczna 744,45 744,45 

 85295  Pozostała działalność 744,45 744,45 

   wydatki jednostek budżetowych, w 
tym: 

 744,45 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 744,45 

   Wydatki na programy finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części 
związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego, w tym:  

744,45  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

744,45  

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

13 000 13 000 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 

13 000 13 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w 
tym: 

13 000 13 000 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

13 000  

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 13 000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

7 000 7 000 

 92195  Pozostała działalność 7 000 7 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w 
tym: 

 7 000 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 7 000 

   Wydatki na programy finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w 

7 000  
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art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części 
związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego, w tym:  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

7 000  

   Razem 53 708,45 20 744,45 

    Zwiększenie 
planu dochodów 
w zł 

Zwiększenie planu 
wydatków w zł 

801   Oświata i wychowanie 6 911,68 6 911,68 

 80101  Szkoły podstawowe 6 911,68 6 911,68 

  2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na 
finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej 

5 874,93  

  2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 
finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej 

1 036,75  

   Wydatki na programy finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części 
związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego, w tym:  

 6 911,68 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 6 911,68 

852   Pomoc społeczna 36 273,45 36 273,45 

 85295  Pozostała działalność 36 273,45 36 273,45 

  2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na 
finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej 

34 449,65  

  2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 
finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej 

1 823,80  

   Wydatki na programy finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części 
związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego, w tym:  

 36 273,45 

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 17 660 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 18 613,45 

   Razem 43 185,13 43 185,13 

   Dochody i wydatki 
majątkowe 

  

     Zwiększenie planu 
wydatków w zł 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

 32 964 

 75416  Straż gminna  32 964 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  32 964 
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Załącznik Nr 2 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XII/64/2012  
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 2 lutego 2012 r. 
 

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r. 
Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi 

 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

I. Przychody ogółem 2 442 000 

II . Stan środków obrotowych na początek roku 75 000 

   
III. Koszty ogółem 2 433 000 

 z tego:  
1 bieżące, w tym: 2 383 000 
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 510 000 
2  majątkowe 50 000 
   

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 84 000 
 

 
 

Uzasadnienie 
 
 

Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale: 
80101 o kwotę 6 911,68 zł na realizacje projektu Nasza szansa na lepszą przyszłość, 
85295 o kwotę 36 273,45 zł na realizację projektu „Praca szansą na lepsze życie” (w ramach 
projektu zostanie przeprowadzony kurs z doradcą zawodowym dla 6 osób, z psychologiem 
dla 6 osób. Doradca zawodowy i psycholog określą indywidualną ścieżkę dalszego 
uczestnictwa w kurach i szkoleniach. Wsparcie finansowe na dojazdy, pokrycie kosztów 
uczestnictwa w zajęciach ok 140 zł na osobę na miesiąc). 
 
W rozdziale: 
75416 przenosi się kwotę 32 964 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w celu 
zakupu sprzętu komputerowego wraz z specjalistycznym oprogramowaniem dla straży 
gminnej 
 
 
W planie przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi 
wyodrębnia się kwotę 50 000 zł w ramach wydatków majątkowych w związku                                  
z koniecznością zainstalowania na składowisku odpadów komunalnych pochodni do spalania 
gazu składowiskowego (4 sztuki na 4 studniach odgazowujących) 


