
UC HWA ŁA Nr VI/39/2011 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z dnia 19 maja 2011 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2011  
 
                 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 wydatki budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 203 480 zł zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały.   

§ 2. 
 

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 203 480 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały 
 

§ 3. 
 

W związku ze zmianami wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi 
zmiany: 

 dotacji udzielanych w roku 2011 dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały 
Nr III/11/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r., jak                       
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Kołeczko 
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Załącznik Nr 1 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr VI/39/2011 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 19 maja  2011 r. 
 

Zestawienie zmian wydatków budżetu gminy na 2011r. 
 
   Dochody i wydatki 

bieżące 
  

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie  
planu wydatków w 
zł 

 

600   Transport i ł ączność 35 000  

 60016  Drogi publiczne gminne 35 000  

   wydatki jednostek budżetowych,          
w tym: 

35 000  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

35 000  

750   Administracja publiczna 8 000  

 75095  Pozostała działalność 8 000  

   wydatki jednostek budżetowych,              
w tym: 

8 000  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

8 000  

801   Oświata i wychowanie 30 000  

 80101  Szkoły podstawowe 30 000  

   wydatki jednostek budżetowych,            
w tym: 

30 000  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

30 000  

852   Pomoc społeczna 35 480  

 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 

880  

   wydatki jednostek budżetowych,           
w tym: 

880  

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

880  

 85216  Zasiłki  stałe 9 600  

   świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

9 600  

 85295  Pozostała działalność 25 000  

   wydatki jednostek budżetowych,          
w tym: 

25 000  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 
 

25 000  
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921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

40 000  

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby 

30 000  

   wydatki jednostek budżetowych,           
w tym: 

30 000  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

30 000  

 92195  Pozostała działalność 10 000  

   wydatki jednostek budżetowych,            
w tym: 

10 000  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

10 000  

926   Kultura fizyczna 20 000  

 92601  Obiekty sportowe 20 000  

   wydatki jednostek budżetowych,          
w tym: 

20 000  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

15 000  

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

5 000  

   Razem 
 

168 480  

   Dochody i wydatki 
majątkowe 

  

    Zwiększenie planu 
wydatków w zł 

 

600   Transport i ł ączność 5 000  

 60016  Drogi publiczne gminne 5 000  

   Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

5 000  

754   Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

30 000  

 75412  Ochotnicze straże pożarne 30 000  

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000  

   Razem 35 000  

    Zwiększenie planu 
przychodów w zł 

Zmniejszenie 
planu 
przychodów     
w zł 

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

690 421,36  

  957 Nadwyżki z lat ubiegłych  486 941,36 
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Załącznik Nr 2 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr VI/39/2011 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 19 maja 2011 r. 
 

Zmiany w przychodach budżetu gminy  w roku  2011 
 
W zał. Nr 3 do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28.12.2010 r.  
zmienionym Uchwałą Nr V/27/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r.         
w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2011 r w lp I.: 
- pkt 3 „Nadwyżki z lat ubiegłych”  zmniejsza się przychody o kwotę 486 941,36 zł.    
- po pkt 3 dodaje się pkt 4 „Wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększa 
się przychody o kwotę 690 421,36 zł. 

 
Załącznik Nr 3 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr VI/39/2011 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 19 maja 2011 r. 
 
 

Zmiany planu dotacji udzielanych w 2011 r. 
 

W zał Nr 8 do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28.12.2010 r., r. 
w Dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 754, rozdziale 
75412, nazwa zadania Zakup samochodu strażackiego przez OSP Polska Cerekiew, zwiększa 
się dotację celową o kwotę 30 000 zł. 

 
 
 

Uzasadnienie 
 

Zwiększa się wydatki w rozdziale: 
 
60016 o kwotę 40 000 zł – bieżące utrzymanie dróg oraz zakup programu do obsługi 
elektronicznej ewidencji dróg 
75095 o kwotę 8 000 zł materiały dla pracowników w ramach robót publicznych i staży 
80101 o kwotę 30 000 zł na remont parkietu w Sali gimnastycznej we Wroninie 
85216 i 85213 o kwotę 10 480 zł wkład własny na zasiłki stale z zakresu pomocy społecznej 
(20%) 
85295 o kwotę 25 000 na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 
92109 o kwotę 30 000 zł – utrzymanie świetlic wiejskich i Centrum Kultury 
92195 o kwotę 10 000 zł – zakup ławek na plac zabaw 
92601 o kwotę 20 000 zł – utrzymanie obiektów sportowych 
75412 o kwotę 30 000 zł – dotacja na zakup samochodu strażackiego OSP PC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


