
UCHWAŁA Nr XXV/137/2013 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 19 września 2013 r. 
 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska 
Cerekiew na rok 2013 

 
 
 
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 2013 o kwotę 85 723 zł (dochody bieżące o kwotę 
63 042,84 zł, dochody majątkowe o kwotę 22 680,16 zł) 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 245 723 zł zł (wydatki bieżące 
zwiększa się kwotę 240 723 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 000 zł) oraz dokonuje 
się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały.   

 
 

§ 2. 
 

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 160 000 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 
XX/110/2012  Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 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 
XX/110/2012  Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do 
                                                                                                                           Uchwały Nr  XXV/137/2013 

 Rady Gminy Polska Cerekiew 
                                                                                                                            z dnia 19.09.2013r. 

 
Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013r. 

 
 

 
I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 
 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie planu 
dochodów w zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł 

750   Administracja publiczna 2 000 48 500
 75023  Urzędy gmin 2 000
  0570 Grzywny, mandaty i inne kary 

pieniężne od osób fizycznych 

2 000

 75095  Pozostała działalność 48 500
   wydatki jednostek 

budżetowych, w tym: 
48 500

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

48 500

754   Bezpieczeństwo publiczne I 
ochrona przeciwpożarowa 

8 000

 75412  Ochotnicze straże pożarne 8 000
   wydatki jednostek 

budżetowych, w tym: 
8 000

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

8 000

758   Różne rozliczenia 41 419,84
 75814  Różne rozliczenia finansowe 41 419,84
  0920 Pozostałe odsetki 10 670,36
  2030 Dotacje celo wena realizacje 

zadań własnych 

30 749,48

801   Oświata i wychowanie 24 600
 80101  Szkoły podstawowe 10 000
   wydatki jednostek 

budżetowych, w tym: 
10 000

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

10 000

 80104  Przedszkola 8 600
   wydatki jednostek 

budżetowych, w tym: 
8 600

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

8 600



 80113  Dowożenie uczniów do szkół 6 000
   wydatki jednostek 

budżetowych, w tym: 
6 000

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

6 000

852   Pomoc społeczna 5 000 5 000
 85212  Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

200 200

  0920 Pozostałe odsetki 200
   wydatki jednostek 

budżetowych, w tym: 
200

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

200

 85213  Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadc 
zenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach centrum integracji 
społecznej 

1 500 1 500

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

1 500

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

1 500

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

1 500

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

3 000 3 000

  0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000
   Dotacje na zdania bieżące 3 000
 85216  Zasiłki stałe 200 200
  0970 Wpływy z różnych dochodów 200
   Dotacje na zdania bieżące 100
 85295  Pozostała działalność 100 100
  0970 Wpływy z różnych dochodów 100



   Dotacje na zdania bieżące 100
854   Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

4 623 4 623

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 4 623 4 623
  2040 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizacje 
zdań bieżących gminy z zakresu 
edukacyjnej opieki 
wychowawczej 

4 623

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

4 623

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

4 623

921   Kultura I ochrona dziedzictwa 
narodowego 

5 000

 92109  Domy I ośrodki kultury, 
świetlice I kluby 

5 000

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

5 000

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

5 000

926   Kultura fizyczna 10 000 150 000
 92601  Obiekty sportowe 10 000 150 000
  0830 Wpływy z usług 10 000

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

150 000

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

105 000

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

45 000

    Zmniejszenie 
planu 
wydatków w 
zł 

700   Gospodarka mieszkaniowa 5 000
 70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
5 000

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

5 000

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

5 000

II.  Razem 
zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 
 

63 042,84



 
III.  Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych 
 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

  Zwiększenie planu 
dochodów w zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków w 
zł 

700   Gospodarka mieszkaniowa 20 500,00 5 000,00
 70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
20 500,00 5 000,00

  0760 Wpływy z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego 
przysługujące osobom 
fizycznym 

2 900,00

  0870 Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 

17 600,00

   inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

 5 000,00

758   Różne rozliczenia 2 180,16
 75814  Różne rozliczenia finansowe 2 180,16
  6330 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin 
drogi 

2 180,16

IV. Razem zmiany w planie wydatków 
majątkowych 

22 680,16

 
V. Zmiany w planie wydatków bieżących 
 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie planu 
wydatków w zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków  zł 

600   Transport i łączność 5 000
 60017  Drogi wewnętrzne 5 000
   wydatki jednostek 

budżetowych, w tym: 
5 000

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

5 000

700   Gospodarka mieszkaniowa 5 000
 70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
5 000

   wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

5 000

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

5 000



852   Pomoc społeczna 3 615,20 3 615,20
 85206  Wspieranie rodziny 3 500
   wydatki jednostek 

budżetowych, w tym: 
3 500

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

3 500

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 3 500
   wydatki jednostek 

budżetowych, w tym: 
3 500

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

3 500

 85295  Pozostała działalność 115,20 115,20
   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 

115,20 115,20

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

115,20

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

115,20

VI. Razem zmiany w planie wydatków bieżących 8 615,20
VII. Zmiany w planie przychodów 
  §  Zwiększenie planu 

przychodów w zł 
  950 Wolne środki, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 
160 000

VIII. Razem zmiany w planie przychodów 160000

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik Nr 2 do 
                                                                                                                           Uchwały Nr  XXV/137/2013 

 Rady Gminy Polska Cerekiew 
                                                                                                                            z dnia 19.09.2013r. 

 
 

Zmiany w przychodach budżetu gminy  w roku  2013 
 
W zał. Nr 3 do uchwały Nr XX/110/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 r. 
zmienionym uchwałą nr XXI/117/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. 
oraz uchwałą nr XXII/126/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2013 r. oraz 
uchwałą nr XXIII/133/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 czerwca 2013r. w 
„Przychodach i rozchodach budżetu w 2013 r w lp II pkt 2. „Wolne środki, o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt. 6 ustawy” zwiększa się przychody o kwotę 160 000 zł.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik Nr 3 do 
                                                                                                                           Uchwały Nr  XXV/137/2013 

 Rady Gminy Polska Cerekiew 
                                                                                                                            z dnia 19.09.2013r. 
 
 
 
Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. 
                           

   Dochody bieżące  
 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie planu 
dochodów w zł 

852   Pomoc społeczna 1 500 
 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach centrum integracji 
społecznej 

1 500 

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

1 500 

   Razem 1 500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 do 
                                                                                                                           Uchwały Nr  XXV/137/2013 

 Rady Gminy Polska Cerekiew 
                                                                                                                            z dnia 19.09.2013r. 

                                                                                                      
Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. 
 

  Wydatki bieżące  

 
Dział 

 
Rozdział 

 Zwiększenie planu 
wydatków w zł 

852   1500 
 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadc zenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji 
społecznej 

1500 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1500 
   wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1500 

 
 
 
 
 

Uzasadnienie 
 

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale: 
 
75095 o kwotę 48 500 zł zatrudnienie osób zatrudnionych wcześniej w ramach robót publicznych 
                                         i staży 
75412 o kwotę 8 000 zł – energia i paliwo dla OSP 
80101 o kwotę 10 000 zł – przegląd urządzeń ciepłowniczych i naprawa pompy w szkole w PC 
80104 o kwotę 8 600 zł remont schodów w przedszkolu we Wroninie orza placu zabaw 
80113 o kwotę 6 000 zł – na dowóz dzieci do szkół 
85212 o kwotę 200 zł – zwroty świadczeń nienależnie pobranych 
85213 o kwotę 1 500 zł – składki na ubezp. zdrowotne podopiecznych (dotacja 1 500 zł) 
85214 o kwotę 3 000 zł – zwroty świadczeń nienależnie pobranych 
85216 o kwotę 200 zł – zwroty świadczeń nienależnie pobranych 
85295 o kwotę 100 zł – zwroty świadczeń nienależnie pobranych 
85415 o kwotę 4 623 zł – wyprawka szkolna (dotacja) 
92109 o kwotę 5 000 zł na utrzymanie świetlic 
92601 o kwotę 150 000 zł – utrzymanie WOSR ( w tym zatrudnienie pracowników) 
70005 o kwotę 5 000 zł system e-gmina (kwota przeniesiona z wydatków bieżących na 
                                       majątkowe) 
 


