
UC HWA ŁA Nr  XXVII/150/2013 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 30 grudnia 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. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.                   
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) 

Rada Gminy Polska Cerekiew  uchwala   co następuje : 
 

§ 1. 
 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 1 427 100 zł (dochody bieżące 
zmniejsza się o kwotę 502 100 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 925 000 zł) 
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 1 427 100 zł (wydatki bieżące 
zmniejsza się o kwotę 2 100 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 425 000 zł) oraz 
dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu zgodnie                 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.   

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

                                                                       § 3. 
 

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  XXVII/148/2013 
Rady Gminy Polska Cerekiew  
z dnia 30.12.2013r. 

 
Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013r. 

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie 
planu 
dochodów w zł  

Zmniejszenie 
planu 
wydatków w 
zł  

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

740 000  

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

740 000  

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 740 000  
852   Pomoc społeczna 13700 13700 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
13700 13700 

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

13700  

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych  13700 
    Zwiększenie 

planu 
dochodów w zł  

Zwiększenie 
planu 
wydatków w 
zł  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

10000  

 75416  Straż gminna 10000  
  0570 Grzywny, manaty i  inne kary pieniężne od 

osób fizycznych 
10000  

756   Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z 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  10000 
 80113  Dowożenie uczniów do szkół  10000 
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  10000 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 10000 

852   Pomoc społeczna 1600 1600 
 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

100 100 

  0920 Pozostałe odsetki 100  
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  100 
   wydatki związane z realizacją zadań  100 



statutowych 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
1500 1500 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 1500  
   dotacje na zadania bieżące  1500 

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
bieżących 

-502 100 -2100 

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych 

 

Dzia
ł 

 

Rozdzi
ał 

 

§ 
 Zmniejszenie 

planu 
dochodów w zł  

Zmniejszenie 
planu 
wydatków w 
zł  

926   Kultura fizyczna 925 000 1 425 000 
 92695  Pozostała działalność 925 000 1 425 000 
  6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
fizycznych 

925 000  

   Inwestycje i zakupy inwestycyjne  1 425 000 
IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych -925 000 -1 425 000 

V. Zmiany w planie wydatków bieżących 

 

Dzia
ł 

 

Rozdzi
ał 

 

§ 
 Zmniejszenie 

planu wydatków 
w zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków  zł 

852   Pomoc społeczna 2700 2700 
 85206  Wspieranie rodziny  2500 
   Świadczenia na rzecz osób fizycznych  2500 
 85295  Pozostała działalność 2700 200 
   wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2500  
   wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2500  
   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: 

200 200 

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200  
   wydatki związane z realizacją zadań statutowych  200 
VI. Razem zmiany w planie wydatków bieżących 2700 2700 

   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Zmniejsza się dochody w rozdziale  
75601 o kwotę 740 000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych 

 
Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale  
85214 o kwotę 13 700zł – zadanie zlecone 
92695 o kwotę 925 000 zł (dochody) i 1 425 000 zł wydatki – widownia WOSR 
 
Zwiększa się plan dochodów w rozdziale: 
75416 o kwotę 10 000 zł 
75601 0 kwotę 240 000 zł 
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale: 
80113 o kwotę 10 000 zł  - dowóz dzieci do szkół 
 
Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 
85212 o kwotę 100 zł  
85214 o kwotę 1 500 zł  
na zwroty świadczeń nienależnie pobranych 
 
Przesunięcia: 
z rozdziału 85295 do rozdziału 85206 kwota 2 500 na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 
w rozdziale 85295 w związku z realizacją projektu POKL przesuniecie kwoty 200 zł ze 
świadczeń na wydatki bieżące. 


