
UC HWA ŁA Nr XV/81/2012  
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 28 czerwca 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 140 047 zł (dochody bieżące)  
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 655 047 zł (wydatki bieżące        
155 047 zł, wydatki majątkowe 500 000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały.   

 
§ 2. 

 
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 515 000 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 dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                 
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się  zmiany w załączniku nr 
5 do uchwały Nr XI/60/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2011 r. 
jak w zał. Nr 3 do niniejszej uchwały 

 

 planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się  zmiany w załączniku nr 
6 do uchwały Nr XI/60/2011  Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2011 r. 
jak w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały  

 
§ 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 XV/81/2012 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 28.06.2012 r. 
 

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

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie 
planu dochodów 
w zł 

Zwiększenie  
planu wydatków 
w zł 

852   Pomoc społeczna 2 600 13 000 

 85206  Wspieranie rodziny  10 000 

   Wydatki jednostek budżetowych, w 
tym: 

 3 000 

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 3 000 

   świadczenia na rzecz osób fizycznych  7 000 

 85213  Składki na ubezpieczenie społeczne 500 500 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizacje zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

500  

   wydatki jednostek budżetowych, w 
tym: 

 500 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 500 

 85295  Pozostała działalność 2 100 2 500 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizacje zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

2 100  

   świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 500 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

137 447 142 047 

 90013  Schroniska dla zwierząt  4 600 

   wydatki jednostek budżetowych, w 
tym: 

 4 600 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 4 600 

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

137 447 137 447 

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

137 447  

   wydatki jednostek budżetowych, w 
tym: 

 137 447 
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   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 137 447 

   Razem 140 047 155 047 

   Wydatki maj ątkowe   

     Zwiększenie planu 
wydatków w zł 

926   Kultura fizyczna  500 000 

 92601  Obiekty sportowe  500 000 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne, w 
tym: 

 500 000 

   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 

 500 000 

   Razem  500 000 

    Zwiększenie 
planu 
przychodów w zł 

 

  950 Wolne środki, o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 

515 000  

                  
 
 

Załącznik Nr 2 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr XV/81/2012 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 28.06.2012  r. 
 

Zmiany w przychodach budżetu gminy  w roku  2012 
 
W zał. Nr 3 do uchwały Nr XI/60/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29.12.2011 r. 
zmienionym uchwałą nr XIII/67/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29.03.2012 r. 
oraz uchwałą Nr XIV/76/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 maja 2012 r.                           
w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2012 r. w lp. I pkt 2 „Wolne środki, o których mowa w 
art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy” zwiększa się przychody o kwotę 515 000 zł.    
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Załącznik Nr 3 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr XV/81/2012 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 28.06.2012  r. 
 

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. 

                               
   Dochody bieżące  
 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie planu 
dochodów w zł 

852   Pomoc społeczna 2 600 
 85213  Składki na ubezpieczenie społeczne 500 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizacje zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

500 

 85295  Pozostała działalność 2 100 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizacje zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

2 100 

   Razem 2 600 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 4 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr XV/81/2012 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 28.06.2012  r. 

 
Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Wydatki bieżące  

 
Dział 

 
Rozdział 

 Zwiększenie planu 
wydatków w zł  

852  Pomoc społeczna 2 600 
 85213 Składki na ubezpieczenie społeczne 500 
  wydatki jednostek budżetowych, w tym: 500 
  wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
500 

 85295 Pozostała działalność 2 100 
  świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100 
  Razem 2 600 
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Uzasadnienie 
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale: 
85206 o kwotę 10 000 zł na opłatę za pogotowie opiekuńcze oraz rodziny zastępcze (6 dzieci) 7 000 
zł, na wynagrodzenie dla asystenta rodziny 3 000 zł 
85213 o kwotę 500 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
świadczenia z pomocy społecznej (zadanie dotowane) 
85295 o kwotę 2 500 zł na prace społecznie – użyteczne 400 zł, na pomoc finansową realizowaną na 
podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 
2 100 zł (zadanie dotowane) 
90013 o kwotę 4 600 zł na umieszczanie bezdomnych psów w schronisku 
90019 o kwotę 137 447 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie materiałów zawierających azbest z 
terenu gminy” 
92601 o kwotę 500 000 zł – na zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego 
w Zakrzowie (Zadanie budowa WOSR) 


