
UCHWA ŁA Nr XXVI/141/2013 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 28 listopada 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. 
 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 4 710 031,83 zł (dochody bieżące 
zmniejsza się o kwotę 2 508 611,44 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 
2 201 420,39 zł) 
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 4 710 031,83 zł (wydatki bieżące 
zmniejsza się kwotę 91 133,44 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 618 898,39 zł) 
oraz dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu 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 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 2 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 3 do niniejszej uchwały  

 
§ 3. 

Dotychczasowy załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/110/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew                
z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniony uchwałą Nr XXIII/133/2013 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 20 czerwca 2013 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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  XXVI/141/2013 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 28.11.2013r. 
 

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013r. 
I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 

 
Dzia
ł 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł  

Zwiększenie 
planu 
wydatków w 
zł  

700   Gospodarka mieszkaniowa 9 522  
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 522  
  0830 Wpływy z usług 9 522  
710   Działalność usługowa  3 000 
 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego  3 000 
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  3 000 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 3 000 

750   Administracja publiczna 811 811 
 75011  Urzędy wojewódzkie 811 811 
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 

na realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom 

811  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  811 
   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  811 
801   Oświata i wychowanie 22 563 22 563 
 80104  Przedszkola 22 563 22 563 
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 

na realizacje własnych zadań bieżących 
22 563  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  22 563 
   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  22 563 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000 10 000 
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000 10 000 
  0830 Wpływy z usług 3 000  
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  10 000 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 10 000 

    Zmniejszenie 
planu 
dochodów w zł  

Zmniejszenie 
planu 
wydatków w 
zł  

750   Administracja publiczna 20 000  
 75095  Pozostała działalność 20 000  
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizacje zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 

20 000  

756   Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane i ich poborem 

240 000  

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

240 000  

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 240 000  
801   Oświata i wychowanie 38 236,40 38 236,40 



 80104  Przedszkola 20 000 20 000 
  0830 Wpływy z usług 20 000  
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  20 000 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 20 000 

 80110  Gimnazja 3 236,40 3 236,40 
  2007 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 

3 236,40  

   wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 ufp, w części związanej z realizację zadań 
jednostki samorządu terytorialnego, w tym: 

 3 236,40 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  3 120,00 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 116,40 

 80148  Stołówki szkolne 15 000 15 000 
  0830 Wpływy z usług 15 000  
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  15 000 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 15 000 

852   Pomoc społeczna 33 769 35 769 
 85206  Wspieranie rodziny 8 000 10 000 
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 
8 000  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  10 000 
   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  7 220 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 2 780 

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

21 080 21 080 

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

21 080  

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych  21 080 
 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 

1 129  1 129 

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

1 129  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  1 129 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 1 129 

 85216  Zasiłki stałe 3 560 3 560 
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 

na realizacje własnych zadań bieżących 
3 560  

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 560 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 3 502,04 3 502,04 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 3 502,04 3 502,04 



  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
na realizacje własnych zadań bieżących 

3 502,04  

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 502,04 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78 000 50 000 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 28 000  
  0830 Wpływy z usług 28 000  
 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 

50 000 50 000 

  0690 Wpływy z różnych opłat 50 000  
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  50 000 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 50 000 

926   Kultura fizyczna 2 131 000  
 92601  Obiekty sportowe 2 131 000  
  0830 Wpływy z usług 200 000  
  0970 Wpływy z różnych dochodów 1 931 000  

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
bieżących 

- 2 508 611,44 - 91 133,44 

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych 

 
Dzia
ł 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie 
planu 
dochodów w zł  

Zmniejszenie 
planu 
wydatków w 
zł  

600   Transport i łączność  240 000 
 60016  Drogi publiczne gminne  240 000 
   inwestycje i zakupy inwestycyjne  240 000 
801   Oświata i wychowanie 570,39 570,39 
 80110  Gimnazja 570,39 570,39 
  6207 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 

570,39  

   inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  570,39 
   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 

 570,39 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 200 850 2 856 022 
 92195  Pozostała działalność 2 200 850 2 856 022 
  6207 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 

2 200 850  

   inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  2 856 022 
   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 

 2 856 022 

926   Kultura fizyczna  1 522 306 
 92601  Obiekty sportowe  1 522 306 
   inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  1 522 306 
   na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w 
 872 306 



części związanej z realizacją zadań gminy 

IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
majątkowych 

-2 201 420,39 -4 618 898,39 

V. Zmiany w planie wydatków bieżących 

 

Dzia
ł 

 

Rozdzi
ał 

 

§ 
 Zmniejszenie 

planu wydatków 
w zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków  zł 

700   Gospodarka mieszkaniowa  1 500 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  1 500 
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  1 500 
   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 500 
750   Administracja publiczna 1 500  
 75023  Urzędy gmin 1 500  
   wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 500  
   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 500  

VI. Razem zmiany w planie wydatków bieżących 1 500 1 500 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr  XXVI/141/2013 
Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                             z dnia 28.11.2013r. 
 
 

                          Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rz ądowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r 

 
   Dochody bieżące  
 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie planu 
dochodów w zł  

750   Administracja publiczna 811 
 75011  Urzędy wojewódzkie 811 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 
ustawami 

811 

    Zmniejszenie planu 
dochodów w zł 

852   Pomoc społeczna 22 209 
 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

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

21 080 

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

21 080 

 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 

1 129 

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

1 129 

   Razem  21 398 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Załącznik Nr 3 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr  XXVI/141/2013 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                   z dnia 28.11.2013r. 

 
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  

750  Administracja publiczna 811 
 75011 Urzędy wojewódzkie 811 
  wydatki jednostek budżetowych, w tym: 811 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 811 
   Zmniejszenie planu 

wydatków w zł 
852  Pomoc społeczna 22209 
 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

21080 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21080 
 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 

1129 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1129 
  wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
1129 

  Razem 21398 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr  XXVI/141/2013 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 28.11.2013r. 
 

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r. 
Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

I. Przychody ogółem 1 802 000 

II . Stan środków obrotowych na początek roku 84 000 

   
III. Koszty ogółem 1 802 000 

 z tego:  
1 bieżące, w tym: 1 785 800 
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 570 000 
2  majątkowe 16 200 
   

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 84 000 
 

 
 
 
 

 
Uzasadnienie 

 
 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale: 
75011 o kwotę 811 zł- zadanie zlecone 
80104 o kwotę 22 563 zł – zadanie zlecone – dotacja na przedszkola 
 
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 
71004 o kwotę 3 000 zł na plany zagospodarowania przestrzennego 
92109 o kwotę 10 000 zł – olej do centrum kultury w Polskiej Cerekwi 

 
 
 


