
UC HWA ŁA Nr X/54/2011 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z dnia 30 listopada 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. 
Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 144 720 zł 
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 144 720 zł zgodnie                                 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.   

§ 2. 
W związku ze zmianami dochodów i  wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 
powodującymi zmiany: 

 planu wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki                   
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania 
narkomanii dokonuje się  zmiany w załączniku nr 4 do uchwały Nr III/11/2010 Rady 
Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. jak w zał. Nr 2 do niniejszej 
uchwały 

 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  

§ 3. 
 

Dotychczasowy załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z 
dnia 28 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 

 
§ 4. 

Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały 

 
§ 5. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 6. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Kołeczko 



 
Załącznik Nr 1 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr X/54/2011 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 30 listopada  2011 r. 
 

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

bieżące 
  

 
Dzia
ł 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie 
planu dochodów w 
zł 

Zmniejszenie 
planu 
wydatków w 
zł 

757   Obsługa długu publicznego  80 000 

 75702  Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 

 80 000 

   obsługa długu  80 000 

852   Pomoc społeczna 13 891 13 891 

 85212  Świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

13 871 13 871 

  201
0 

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

13 871  

   wydatki jednostek budżetowych,           
w tym: 

 404 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 

 49 

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 355 

   świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

 13 467 

 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 

20 20 

  201
0 

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

20  

   wydatki jednostek budżetowych,           
w tym: 

 20 

   wydatki związane z realizacją  20 



zadań statutowych 

926   Kultura fizyczna 112 531  

 92601  Obiekty sportowe 112 531  

  097
0 

Wpływy z różnych dochodów 112 531  

   Razem 126 422 93 891 

    Zwiększenie planu 
dochodów w zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków w 
zł 

600   Transport i łączność  31 261 

 60016  Drogi publiczne gminne  31 261 

   wydatki jednostek budżetowych,           
w tym: 

 31 261 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 31 261 

750   Administracja publiczna 31 261  

 75001  Urzędy naczelnych i centralnych 
organów administracji rządowej 

31 261  

  202
0 

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez gminę 
na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej 

31 261  

801   Oświata i wychowanie 5 100 5 100 

 80148  Stołówki szkolne 5 100 5 100 

  083
0 

Wpływy z usług 5 100  

   wydatki jednostek budżetowych,           
w tym: 

 5 100 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 5 100 

852   Pomoc społeczna 1 700 1 700 

 85216  Zasiłki  stałe 1 600 1 600 

  203
0 

Dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizacje 
własnych zadań bieżących gmin 

1 600  

   świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

 1 600 

 85295  Pozostała działalność 100 100 

  201
0 

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

100  

   świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

 100 

   Razem 38 061 
 
 

38 061 
 
 



 

    Zmniejszenie 
planu wydatków 
w zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków w 
zł 

700   Gospodarka mieszkaniowa  1 900 

 70005  Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

 1 900 

   wydatki jednostek budżetowych,            
w tym: 

 1 900 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 1 900 

754   Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

 4 000 

 75412  Ochotnicze straże pożarne  4 000 

   wydatki jednostek budżetowych,            
w tym: 

 4 000 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 4 000 

801   Oświata i wychowanie 15 000 15 000 

 80101  Szkoły podstawowe 5 000  

   wydatki jednostek budżetowych,        
w tym: 

1 000  

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

1 000  

   świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

4 000  

 80104  Przedszkola 10 000 3 800 

   wydatki jednostek budżetowych,           
w tym: 

10 000  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 3 000 

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

10 000  

   świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

 800 

 80110  Gimnazja  11 000 

   wydatki jednostek budżetowych,           
w tym: 

 11 000 

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 11 000 

 80148  Stołówki szkolne  200 

   świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

 200 

851   Ochrona zdrowia 2 500 2 500 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 500 2 500 

   wydatki jednostek budżetowych,            
w tym: 

2 500 2 500 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 2 500 

   wynagrodzenia i składki od 2 500  



nich naliczane 

852   Pomoc społeczna 10 750 10 750 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej  10 750 

   wydatki jednostek budżetowych,            
w tym: 

 10 750 

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 10 750 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 2 500  

   świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

2 500  

 85228  Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 

8 250  

   wydatki jednostek budżetowych,            
w tym: 

7 900  

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

7 900  

   świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

350  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

10 000 18 210 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby 

 3 000 

   wydatki jednostek budżetowych,            
w tym: 

 3 000 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 3 000 

 92195  Pozostała działalność 10 000 15 210 

   wydatki jednostek budżetowych,            
w tym: 

 10 000 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 1 000 

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 9 000 

   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, w tym: 

10 000 5 210 

   wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 3 770 

926   Kultura fizyczna 3 000  

 92601  Obiekty sportowe 3 000  

   wydatki jednostek budżetowych,          
w tym: 

3 000  

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

3 000  

   Razem 
 

41 250 52 360 

    Zmniejszenie 
planu dochodów w 
zł 

Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł 

852   Pomoc społeczna 10,32 10,32 



 85295  Pozostała działalność 10,32 10,32 

  200
7 

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 ufp, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

10,32  

  200
9 

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 ufp, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

 10,32 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

56 359  

 92195  Pozostała działalność 56 359  

  270
8 

Środki na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących gmin 
pozyskane z innych źródeł 

42 594  

  270
9 

Środki na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących gmin 
pozyskane z innych źródeł 

13 765  

   Razem 56 369,32 10,32 

   Dochody i wydatki 
majątkowe 

  

    Zmniejszenie 
planu wydatków 
w zł 

 

754   Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

100 000  

 75412  Ochotnicze straże pożarne 100 000  

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000  

   Razem 100 000  

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr X/54/2011 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 30 listopada 2011 r. 
 
 

 
Zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 
 

 
Dział 

 
Rozdział 

 Zmniejszenie 
planu wydatków 
w zł- wydatki 
bieżące 

Zwiększenie  
planu wydatków 
w zł – wydatki 
bieżące 

851  Ochrona zdrowia 2500 2500 

 85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

2500 2500 

  wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

2500 2500 

  wydatki związane z 
realizacją zadań 
statutowych 

 2500 

  wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

2500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr X/54/2011  

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 30 listopada 2011 r. 
 
 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie 
planu 
dochodów w zł 
– dochody 
bieżące 

Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł 
– dochody 
bieżące 

852   Pomoc społeczna 13891 100 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

13871  

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

13871  

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

20  

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

20  

 85295  Pozostała działalność  100 

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

 100 

   Razem 13891 100 



Załącznik Nr 4 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr X/54/2011 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 30 listopada 2011 r. 

 
Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. 
 
 

 
Dział 

 
Rozdział 

 Zmniejszenie 
planu 
wydatków w zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł 

852  Pomoc społeczna 13891 100 

 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

13871  

  wydatki jednostek budżetowych,           
w tym: 

404  

  wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

 

49  

  wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

355  

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 467  

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

20  

  wydatki jednostek budżetowych,           
w tym: 

20  

  wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

20  

 85295 Pozostała działalność  100 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych  100 

  Razem 13891 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 5 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr X/54/2011 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 30 listopada  2011 r. 
 

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r. 
Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi 

 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

I. Przychody ogółem 2 516 000 

II . Stan środków obrotowych na początek roku 67 100 

   
III. Koszty ogółem 2 508 100 

 z tego:  
1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 510 000 
   

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 75 000 
 
 
Załącznik Nr 6 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr X/54/2011 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 30 listopada  2011 r. 
 

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej  

 
 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł 
– dochody 
bieżące 

Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł 
– wydatki 
bieżące 

600   Transport i łączność  31 261 

 60016  Drogi publiczne gminne  31 261 

   wydatki jednostek budżetowych,           
w tym: 

 31 261 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 31 261 

750   Administracja publiczna 31 261  

 75001  Urzędy naczelnych i centralnych 
organów administracji rządowej 

31 261  

  2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej 

31 261  

 
 
 
 



Uzasadnienie  
 

Zwiększa się wydatki w rozdziale: 
 
60016 o kwotę 31 261 zł – wymiana na terenie gminy tablic informacyjnych z dodatkowymi 
nazwami miejscowości  - zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa 
80148 o kwotę 5 100 zł wydatki na zakup środków żywności w stołówce szkolnej – w tym 
rozdziale zwiększa się również o te samą kwotę dochody 
70005 o kwotę 1 900 zł na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych położonych w 
Dzielawach i Witosławicach – pod budowę drogi do projektowanej przepompowni ścieków 
75412 o kwotę 4 000 zł na naprawę samochodu strażackiego 
92109 o kwotę 3 000 zł – utrzymanie świetlic wiejskich i Centrum Kultury 
92195 o kwotę 15 210 zł – na sylwestra oraz realizacje projektu „Przyjaciele bez granic” 
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-
2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 


