
UCHWAŁA Nr  XVII/89/2012  
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 20 wrze�nia 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały bud�etowej gminy Polska Cerekiew na rok 2012  

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 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 nast�puje : 

§ 1. 

Zwi�ksza si� dochody bud�etu gminy na rok 2012 o kwot� 108 165,64 zł (dochody bie��ce 

zwi�ksza si� o kwot� 104 879,46 zł, dochody maj�tkowe zwi�ksza si� o kwot� 3 286,18 zł)  

Zwi�ksza si� wydatki bud�etu gminy na rok 2012 o kwot� 108 165,64 zł (wydatki bie��ce) 

zgodnie z zał�cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.   

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy. 

                                                                       § 3. 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłosze�                  
w Urz�dzie Gminy w Polskiej Cerekwi. 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 

Jerzy Kołeczko 
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Zał�cznik Nr 1 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XVII/89/2012  

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 20.09.2012 r. 

Zestawienie zmian dochodów i wydatków bud�etu gminy na 2012r. 

   Dochody i wydatki bie��ce   

Dział Rozdział § 

Zwi�kszenie 

planu dochodów 

w zł 

Zwi�kszenie  

planu wydatków 

w zł 

600   Transport i ł�czno�� 2 580 2 580

60095  Pozostała działalno�� 2 580 2 580

 0970 Wpływy z ró�nych dochodów 2 580

   wydatki jednostek bud�etowych, w 

tym: 

2 580

   wydatki zwi�zane z realizacj�
zada� statutowych 

2 580

754   Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona 

przeciwpo�arowa 

16 215,64

75412  Ochotnicze stra�e po�arne 16 215,64

  wydatki jednostek bud�etowych, w 

tym: 

16 215,64

  wydatki zwi�zane z realizacj�
zada� statutowych 

16 165,64

  wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

50,00

756   Dochody od osób prawnych od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadaj�cych 

osobowo�ci prawnej 

50 000

75621  Udział gminy w podatkach 

stanowi�cych dochód bud�etu 

pa�stwa 

50 000

 0020 Podatek dochodowy od osób 

prawnych 

50 000

758   Ró�ne rozliczenia 25 729,46

75814  Ró�ne rozliczenia finansowe 25 729,46

 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� własnych zada�
bie��cych gmin 

25 729,46

801   O�wiata i wychowanie 4 800

80101  Szkoły podstawowe 2 000

  wydatki jednostek bud�etowych, w 

tym: 

2 000

  wydatki zwi�zane z realizacj�
zada� statutowych 

2 000

80104  Przedszkola 2 000

  wydatki jednostek bud�etowych, w 

tym: 

2 000

  wydatki zwi�zane z realizacj�
zada� statutowych 

2 000
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80113  Dowo�enie uczniów do szkół 800

  wydatki jednostek bud�etowych, w 

tym: 

800

  wydatki zwi�zane z realizacj�
zada� statutowych 

800

852   Pomoc społeczna 26 570 34 570

85212  �wiadczenia rodzinne, �wiadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

5 070 5 070

 0920 Pozostałe odsetki 500

 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 

płatno�ci, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienale�nie lub w 

nadmiernej wysoko�ci 

4 570

  dotacje na zadania bie��ce 4 570

  wydatki jednostek bud�etowych, w 

tym: 

500

  wydatki zwi�zane z realizacj�
zada� statutowych 

500

85216  Zasiłki stałe 21 250 21 250

 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� własnych zada�
bie��cych gmin 

21 250

  �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 21 250

85295  Pozostała działalno�� 250 8 250

 0920 Pozostałe odsetki 50

 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 

płatno�ci, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienale�nie lub w 

nadmiernej wysoko�ci 

200

  dotacje na zadania bie��ce 200

  wydatki jednostek bud�etowych, w 

tym: 

5 050

  wydatki zwi�zane z realizacj�
zada� statutowych 

5 050

  �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000

926   Kultura fizyczna i sport 50 000

92601  Obiekty sportowe 50 000

  wydatki jednostek bud�etowych, w 

tym: 

50 000

  wydatki zwi�zane z realizacj�
zada� statutowych 

50 000
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  Razem 104 879,46 108 165,64

   Zmniejszenie  

planu wydatków 

w zł 

Zwi�kszenie  

planu wydatków 

w zł 

600   Transport i ł�czno�� 700 700

60095  Pozostała działalno�� 700 700

  wydatki jednostek bud�etowych, w 

tym: 

700 700

  wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

700

  wydatki zwi�zane z realizacj�
zada� statutowych

700

801   O�wiata i wychowanie 6 700 6 700

80101  Szkoły podstawowe 6 700

  wydatki jednostek bud�etowych, w 

tym: 

6 700

  wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

6 700

80104  Przedszkola 6 700

  wydatki jednostek bud�etowych, w 

tym: 

6 700

  wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

6 700

852   Pomoc społeczna 2 154 2 154

85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

1 000

  wydatki jednostek bud�etowych, w 

tym: 

1 000

  wydatki zwi�zane z realizacj�
zada� statutowych 

1 000

85215  Dodatki mieszkaniowe 2 154

  �wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2 154

85228  Usługi opieku�cze i specjalistyczne 

usługi opieku�cze 

1 154

  wydatki jednostek bud�etowych, w 

tym: 

1 154

  wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

1 154

  Razem 9 554 9 554

  Dochody i wydatki maj�tkowe   

  Zwi�kszenie 

planu dochodów 

w zł 

758   Ró�ne rozliczenia 3 286,18

75814  Ró�ne rozliczenia finansowe 3 286,18

 6330 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacje inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin 

3 286,18
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       Uzasadnienie 

Zwi�ksza si� plan wydatków w rozdziale: 

60095 o kwot� 2 580 zł na wymian� szyb w przystankach autobusowych 

75412 o kwot� 16 215,64 zł na remont w OSP Polska Cerekiew 

80101 o kwot� 2 000 zł – wydatki bie��ce ZSP Wronin (zalecenia PIP oraz nadzoru 

budowlanego) 

80104 o kwot� 2 000 zł – wydatki bie��ce ZSP Wronin (zalecenia PIP oraz nadzoru 

budowlanego) 

80113 o kwot� 800 zł na dowóz dzieci do szkół 

85212 o kwot� 4 570 zł – zwrot nienale�nie pobranych dotacji 

85295 o kwot� 200 zł - zwrot nienale�nie pobranych dotacji, o kwot� 5 000 zł – na DPS oraz  

o kwot� 3 000 zł na do�ywianie 


