
 

 

UC HWA ŁA Nr XXII/126/2013 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 14 maja 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 42 000 zł (dochody bieżące)  
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 131 000 zł (wydatki bieżące 
zwiększa się kwotę 125 000 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6 000 zł) oraz 
dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.   

 
§ 2. 

 
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 89 000 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 1 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr  XXII/126/2013 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 14 maja 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  

Zwiększeni
e planu 
wydatków 
w zł  

010   Rolnictwo i łowiectwo  5 000 
 01095  Pozostałą działalność  5 000 
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  5 000 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 5 000 

600   Transport i łączność  70 400 
 60016  Drogi publiczne gminne  15 400 
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  15 400 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 15 400 

 60017  Drogi wewnętrzne  55 000 
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  55 000 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 55 000 

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

42 000  

 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 

42 000  

  0310 Podatek od nieruchomości 42 000  
852   Pomoc społeczna  2 600 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
 2 600 

   świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 600 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
 5 000 

 90013  Schroniska dla zwierząt  5 000 
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  5 000 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 5 000 

926   Kultura fizyczna  42 000 
 92601  Obiekty sportowe  42 000 
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  42 000 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 42 000 

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
bieżących 

42 000 125 000 



 

 

III. Zmiany w planie wydatków maj ątkowych 

 
Dzia
ł 

 
Rozdział 

 
§ 

   Zwiększeni
e planu 
wydatków 
w zł  

700   Gospodarka mieszkaniowa  6 000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  6 000 
   inwestycje i zakupy inwestycyjne  6 000 

IV. Razem zmiany w planie wydatków majątkowych  6 000 

V. Zmiany w planie wydatków bieżących 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie 
planu wydatków 
w zł 

Zwiększenie 
planu 
wydatków  
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  

710   Działalność usługowa  5 000 
 71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne  5 000 
   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  5 000 
   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 5 000 

VI. Razem zmiany w planie wydatków bieżących 5 000 5 000 

VII. Zmiany w planie dochodów bieżących Zmniejszenie 
planu dochodów 
w zł 

Zwiększenie 
planu 
dochodów 
w zł 

852   Pomoc społeczna 9 000 9 000 
 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

6 500 6 500 

  0970 Wpływy z różnych dochodów  6 500 
  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w 

tym wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości 

6 500  

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

500 500 

  0970 Wpływy z różnych dochodów  500 
  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w 

tym wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości 

500  



 

 

 85216  Zasiłki stałe 1 500 1 500 
  0970 Wpływy z różnych dochodów  1 500 
  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w 

tym wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości 

1 500  

 85295  Pozostała działalność 500 500 
  0970 Wpływy z różnych dochodów  500 
  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w 

tym wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości 

500  

VIII. Razem zmiany w planie dochodów bieżących 9 000 9 000 

IX. Zmiany w planie przychodów   
    Zwiększenie 

planu 
przychodów w 
zł 

 

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

89 000  

X. Razem zmiany w planie przychodów 89 000  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 2 do  
                                                                                                                           Uchwały Nr  XXII/126/2013 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  
                                                                                                                            z dnia 14 maja 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 a dnia 26 
marca 2013 r.  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 89 000 zł.   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Uzasadnienie 
 

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale: 
01095 o kwotę 5 000 zł – karma, leczenie zwierząt 
60016 o kwotę 15 400 zł – remont dróg gminnych 
60017 o kwotę 55 000 zł utwardzanie dróg polnych 
70005 o kwotę 6 000 zł wykup gruntów 
85214 o kwotę 2 600 zł – zasiłki i pomoc w naturze GOPS 
90013 o kwotę 5 000 zł – umieszczanie bezpańskich zwierząt w schronisku 
92601 o kwotę 42 000 zł – na podatek od nieruchomości WOSR (ta sama kwota po stronie 
dochodów) 
 
Przeniesienia wydatków: 
z rozdziału 70005 do 71014 kwota 5 000 zł na podziały geodezyjne nieruchomości 
 
Przeniesienia dochodów: 
W 852 pomoc społeczna przesunięcie dochodów z paragrafu 2910 do paragrafu 0970 – 
dotyczy zwrotów świadczeń nienależnie pobranych 
 


