
UCHWA ŁA Nr VIII/44/2011 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z dnia 22 września 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 dochody budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 10 592 zł ( w tym dochody 
bieżące 10 592 zł) 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 289 072 zł ( w tym wydatki 
bieżące 174 072 zł, wydatki majątkowe 115 000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały.   

§ 2. 
 

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 278 480 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały 
 

§ 3. 
 

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

 planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                   
i innych zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się  zmiany w załączniku nr 5 do 
uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. jak              
w zał. Nr 3 do niniejszej uchwały 

 planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                
i innych zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się  zmiany w załączniku nr 6 do 
uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. jak     
w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały  

 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 5 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Kołeczko 

       
 
 
 
 



Załącznik Nr 1  do  
                                                                                                                           Uchwały Nr VIII/44/2011  

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 22 września 2011 r.  
 
 
 

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

bieżące 
  

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie  
planu wydatków w 
zł 

Zmniejszenie 
planu 
wydatków w zł 

600   Transport i ł ączność 12 500  

 60016  Drogi publiczne gminne 12 500  

   wydatki jednostek budżetowych,          
w tym: 

12 500  

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

10 090  

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

2 410  

700   Gospodarka mieszkaniowa 68 120  

 70005  Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

68 120  

   wydatki jednostek budżetowych,          
w tym: 

68 120  

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 
 

68 120  

750   Administracja publiczna  600 

 75095  Pozostała działalność  600 

   wydatki jednostek budżetowych,       
w tym: 

 600 

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 600 

754   Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

22 800  

 75404  Komendy wojewódzkie 
Policji 

1000  

   dotacje na zadania bieżące 1000  

 75412  Ochotnicze straże pożarne 21 800  

   wydatki jednostek budżetowych,          
w tym: 

21 800  

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

21 800  

801   Oświata i wychowanie 44 615 26 300 

 80101  Szkoły podstawowe 13 015 13 650 

   wydatki jednostek budżetowych,            
w tym: 

13 015 12650 

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

13 015  

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 12 650 



   Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

 1 000 

 80104  Przedszkola 29 500  

   wydatki jednostek budżetowych,            
w tym: 

28 500  

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

3 200  

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

25 300  

   Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

1 000  

 80110  Gimnazja  12 650 

   wydatki jednostek budżetowych,            
w tym: 

 12 650 

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 12 650 

 80195  Pozostała działalność 2 100  

   wydatki jednostek budżetowych,              
w tym: 

2 100  

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

1 500  

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

600  

852   Pomoc społeczna 15 570 210 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 210 210 

   wydatki jednostek budżetowych,          
w tym: 

 210 

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 
 

 210 

   świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

210  

 85295  Pozostała działalność 15 360  

   wydatki jednostek budżetowych,          
w tym: 

15 120  

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 
 

15 120  

   Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

240  

900   Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

13 000  

 90013  Schroniska dla zwierząt 3 000  

   wydatki jednostek budżetowych,          
w tym: 

3 000  

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 
 

3 000  

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000  

   wydatki jednostek budżetowych,          
w tym: 

10 000  

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 
 

10 000  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

25 000 5000 



 92108  Filharmonie, orkiestry, chóry i 
kapele 

5 000  

   wydatki jednostek budżetowych,          
w tym: 

5 000  

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 
 

5 000  

 92195  Pozostała działalność 20 000 5 000 

   wydatki jednostek budżetowych,            
w tym: 

20 000  

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

20 000  

   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 
gminy, w tym: 

 5 000 

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

 5 000 

   Razem 
 

201 605 32 110 

    Zwiększenie planu 
dochodów w zł 

Zwiększenie 
planu 

wydatków w zł 
751   Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

4 177 4 177 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 4 177  

  2010 Dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizacją 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminom 
ustawami 

4 177  

   wydatki jednostek budżetowych,              
w tym: 

 4 177 

   wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych 

 2 361 

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 1 816 

801   Oświata i wychowanie 6 015  

 80101  Szkoły podstawowe 6 015  

  0970 Wpływy z różnych 
dochodów 

6 015  

852   Pomoc społeczna 400 400 

 85216  Zasiłki  stałe 400 400 

  2030 Dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 

400  

   świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

 400 

   Razem 10 592 4 577 



   Dochody i wydatki 
majątkowe 

  

    Zwiększenie planu 
wydatków w zł 

Zmniejszenie  
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 

120 000  

 75412  Ochotnicze straże pożarne 120 000  

   inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

120 000  

   Razem 120 000 5000 

    Zwiększenie planu 
przychodów w zł 

 

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

278 480  

                  
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr VIII/44/2011   

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia  22 września 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.          
oraz Uchwałą Nr VI/39/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2011r. w 
„Przychodach i rozchodach budżetu w 2011 r w lp I, pkt 4  „Wolne środki, o których mowa w 
art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” zwiększa się przychody o kwotę 278 480,00 zł.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr VIII/44/2011  

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 22 września 2011 r. 

 
 
 

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. 

 
 

 
 

 
Załącznik Nr 4 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr VIII/44/2011 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 22 września 2011 r. 
 

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. 

 
 
Dział 

 
Rozdział 

 Zwiększenie planu 
wydatków w zł 

751  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

4 177 

 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 4 177 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 177 

  wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

2 361 

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 816 

  Razem 4 177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie planu 
dochodów w zł 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

4 177 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 4 177 

  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
na realizacją zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami 

4 177 

   Razem 4 177 



Załącznik Nr 5 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr VIII/44/2011 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 22 września 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. , 
zmienionym Uchwałą Nr VI/39/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2011r. w 
Dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodaje się dotację: 
- dział 754, rozdział 75404, nazwa zadania „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz 
celowy”, kwota dotacji 1 000 zł (kolumna inne) 
 
 
 

Uzasadnienie 
 

Zwiększa się wydatki w rozdziale: 
 
60016 o kwotę 12 500 zł na utrzymanie dróg gminnych  
70005 o kwotę 68 120 zł – w tym: wymiana okien w budynku przy ul. Ligonia 2 Polska 
Cerekiew oraz  54 120 zł. -na rozbiórkę budynków w m. Grzędzin i Wronin 
75404 o kwotę 1 000 zł na zakup paliwa dla Policji 
75412 o kwotę 21 800 zł. – na bieżące wydatki OSP 
80101 o kwotę 13 015 zł – 6 000 zł PSP Polska  Cerekiew, 7 015 zł PSP Wronin 
80104 o kwotę 29 500 zł w tym: 26 300 zł na wynagrodzenia – przesunięcie ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum oraz 3 200 zł na wydatki bieżące, z tego: 1 000 zł przedszkole 
Zakrzów i 2 200 zł przedszkole Wronin 
80195 o kwotę 2 100 zł, w tym: 600 zł wynagrodzenia nauczycieli pracujących w komisji na 
wyższy stopień awansu zawodowego oraz 1 500 zł odpis na ZFŚS emerytowanych 
nauczycieli 
85295 o kwotę 15 360 zł, w tym: 15 120 zł na Domy Pomocy Społecznej, 240 zł  prace 
społecznie użyteczne 
90013 o kwotę 3 000 zł na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku 
90015 o kwotę 10 000 zł na energię na oświetlenie ulic 
92108 o kwotę 5 000 zł wydatki związane z chórem 
92195 o kwotę 20 000 zł na wydatki związane z kulturą (min Sylwester 2011) 
75108 o kwotę 4 177 zł na wybory do Sejmu i Senatu ( dotacja) 
85216 o kwotę 400 zł na wypłatę zasiłków stałych (dotacja) 
75412 o kwotę 120 000 zł na budowę garażu OSP Polska Cerekiew 
 


