
UC HWA ŁA Nr XVI/86/2012   
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 14 sierpnia 2012 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2012  
 
                 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 2012 o kwotę 2 529 740 zł (dochody bieżące 
zwiększa się o kwotę 94 740 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 435 000 zł)  
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 2 574 740 zł (wydatki bieżące 
zwiększa się o kwotę 139 740 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 435 000 zł) 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.   

 
§ 2. 

 
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 45 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

                                                                       § 4. 
 

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

 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                            Jerzy Kołeczko 
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Załącznik Nr 1 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr XVI/86/2012 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 14.08.2012 r. 
 

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012r. 
 
   Dochody i wydatki bieżące   

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie 
planu dochodów 
w zł 

Zwiększenie  
planu wydatków 
w zł 

600   Transport i łączność  15 000 
 60016  Drogi publiczne gminne  15 000 
   wydatki jednostek budżetowych, w 

tym: 
 15 000 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 15 000 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

 11 000 

 75412  Ochotnicze straże pożarne  11 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w 
tym: 

 11 000 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 11 000 

801   Oświata i wychowanie   

 80101  Szkoły podstawowe 106 810 125 810 

  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 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich 

90 788,50  

  2009 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 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich 

16 021,50  

   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: 

 106 810 

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 44 520 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 62 290 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół  19 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w 
tym: 

 19 000 

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 19 000 

   Razem 106 810 151 810 
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    Zmniejszenie 
planu dochodów 
w zł 

Zmniejszenie  
planu wydatków 
w zł 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 12 070 12 070 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 12 070 12 070 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

12 070  

   świadczenia na rzecz osób fizycznych  12 070 

   Razem 12 070 12 070 

   Dochody i wydatki 
majątkowe 

  

    Zwiększenie 
planu dochodów 
w zł 

Zwiększenie planu 
wydatków w zł 

801   Oświata i wychowanie 35 000 35 000 

 80101  Szkoły podstawowe 35 000 35 000 

  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 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich 

29 750  

  6209 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 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich 

5 250  

   inwestycje i zakupy inwestycyjne, w 
tym: 

 35 000 

   na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3, w części związanej z 
realizacją zadań gminy 

 35 000 

926   Kultura fizyczna 2 400 000 2 400 000 

 92695  Pozostała działalność 2 400 000 2 400 000 

  6260 Dotacje otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów 
publicznych 

2 400 000  

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  2 400 000 

   Razem 2 435 000 2 435 000 

    Zwiększenie 
planu 
przychodów w zł 

 

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

45 000  
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Załącznik Nr 2 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr XVI/86/2012 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 14.08.2012  r. 
 

Zmiany w przychodach budżetu gminy  w roku  2012 
 
W zał. Nr 3 do uchwały Nr XI/60/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29.12.2011 r 
zmienionym uchwałą nr XIII/67/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29.03.2012 r. 
oraz uchwałą Nr XIV/76/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17.05.2012 oraz uchwałą 
Nr XV/81/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28.06.2012 w „Przychodach i 
rozchodach budżetu w 2012 r. w lp. I pkt 2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 
ustawy” zwiększa się przychody o kwotę 45 000 zł.    
 

 
 
 
 

Uzasadnienie 
 

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale: 
60016 o kwotę 15 000 zł – na zimowe utrzymanie dróg 2012/2013 ZGSP 
75412 o kwotę 11 000 zł na remont instalacji elektrycznej w OSP Polska Cerekiew 
80101 o kwotę 141 810 zł – realizacja projektu w ramach POKL – Droga do lepszej 
przyszłości 
80113 o kwotę 19 000 zł na dowóz dzieci do szkół 
92695 o kwotę 2 400 000 zł – Na budowę WOSR (dotacja z MS) 
 


