
   

 

 

UCHWAŁA Nr V/23/2015 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 25 marca 2015 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska 

Cerekiew na rok 2015  
 

                 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 2015 o kwotę 13 077 zł (dochody bieżące) 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 33 939 zł (wydatki bieżące 

zwiększa się o kwotę 26 739 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 200 zł)  oraz 

dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu zgodnie                  

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.     

 

§ 2. 

 

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 47 016 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały 

 

§ 3. 

 

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z 

dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 

 

§ 4. 

 

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 III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r.  jak w zał. nr 

4 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 III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. jak 

w zał. nr 5 do niniejszej uchwały  

§ 5. 

W związku ze zmianami dochodów i  wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 

powodującymi zmiany: 

dotacji udzielanych w roku 2015 dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 

III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r., jak w załączniku Nr 6 do 

niniejszej uchwały 



   

 

 

§ 6. 

Dotychczasowy załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z 

dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały 

§ 7. 

 

Dotychczasowy załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z 

dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 

 

§ 8. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

                                                                       § 9. 

 

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 V/23/2015 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 25.03.2015r. 

 

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015r. 

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 

 

Dział 

 

Rozdzi

ał 

 

§ 

 Zwiększenie 

planu 

dochodów w zł  

Zwiększenie 

planu 

wydatków w zł  

700   Gospodarka mieszkaniowa  7 822,07 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  7 822,07 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  7 822,07 

   wydatki związane z realizacją zadań statutowych  5 822,07 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2 000,00 

750   Administracja publiczna  7 400 

 75023  Urzędy gmin  7 400 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  7 400 

   wydatki związane z realizacją zadań statutowych  7 400 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

10 092 10 092 

 75107  Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 10 092 10 092 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

10 092  

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych  200 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  9892 

   wydatki związane z realizacją zadań statutowych  6459 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  3433 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

3 800  

 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych 

3 800  

  0310 Podatek od nieruchomości 3 800  

851   Ochrona zdrowia  2 527,93 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  2 527,93 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  2 527,93 

   wydatki związane z realizacją zadań statutowych   2 527,93 

852   Pomoc społeczna 2 404 2 404 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 2 000  

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

2 000  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  2 000 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2 000 



   

 

 85295  Pozostała działalność 404 404 

 

 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

404  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  404 

   wydatki związane z realizacją zadań statutowych  404 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  1 735 

 85404  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  1 735 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  1 735 

   wydatki związane z realizacją zadań statutowych  150 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 585 

    Zmniejszenie 

planu 

dochodów w zł 

Zmniejszenie 

planu 

wydatków w zł 

750   Administracja publiczna 3 507 3 507 

 75011  Urzędy wojewódzkie 3 507 3 507 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

3 507  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  3 507 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  3 507 

758   Różne rozliczenia 25 866  

 75814  Różne rozliczenia finansowe 25 866  

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 866  

801   Oświata i wychowanie  1 735 

 80104  Przedszkola  1 735 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  1 735 

   wydatki związane z realizacją zadań statutowych  150 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 585 

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 

bieżących 

-13 077 26 739 

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych 
 

Dział 
 
Rozdz

iał 

 
§ 

 Zwiększenie 

planu 

dochodów w zł  

Zwiększenie 

planu 

wydatków w zł  

754

  

  

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

 7 200 

 75405  Komendy powiatowe Policji  7 200 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  7 200 

IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 

majątkowych 

 7 200 

V. Zmiany w planie wydatków bieżących   

Dział Rozdzi

ał 

§  Zwiększenie 

planu 

wydatków w zł 

Zmniejszenie 

planu 

wydatków w zł 



   

 

 

      

801   Oświata i wychowanie 181 654 181 654 

 80101  Szkoły podstawowe  105 201,90 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  105 201,90 

   wydatki związane z realizacją zadań statutowych  3 201,90 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  102 000,00 

 80110  Gimnazja  76 452,10 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  76 452,10 

   wydatki związane z realizacją zadań statutowych  1 452,10 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  75 000,00 

 80150  Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych 

181 654  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym: 181 654  

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

4 654  

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177 000  

852   Pomoc społeczna 1 500 1 500 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

1 500 1 500 

   Świadczenia społeczne  1 500 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 500  

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

1 000 1 000 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000 1 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000 1 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 1 000 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000  

VI. Razem zmiany w planie wydatków bieżących 184 154 184 154 

VII. Zmiany w planie przychodów Zwiększenie 

planu 

przychodów w 

zł 

 

  950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 47 016  



   

 

ust. 2 pkt. 6 ustawy 

VIII. Razem zmiany w planie przychodów 47 016  

 

 

Załącznik Nr 2 do  

Uchwały Nr V/23/2015 

Rady Gminy Polska Cerekiew  

z dnia 25.03.2015r. 

 

Zmiany w przychodach budżetu gminy  w roku  2015 

 

W zał. Nr 3 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 

r. w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2015 r” po lp. I 2 dodaje się pkt 3.§ 950 „Wolne 

środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy” zwiększa się przychody o kwotę                

47 016 zł.   

 
Załącznik Nr 3 do  

Uchwały Nr V/23/2015 

Rady Gminy Polska Cerekiew  

z dnia 25.03.2015r. 

 

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

wydatki na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki                           

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania 

narkomanii w 2015 r. 
 

w złotych 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody 

bieżące 

Wydatki 

bieżące 

 

756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

70 000  

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

70 000  

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 
70 000  

851   Ochrona zdrowia  72 527,93 

 85153  Zwalczanie narkomanii  4 000,00 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym: 

 
 4 000,00 

      wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 

 4 000,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  68 527,93 



   

 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym: 

 
 68 527,93 

       wynagrodzenia i składki od nich naliczane  44 000,00 

       wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 

 24 527,93 

 

 

 
Załącznik Nr 4 do  

Uchwały Nr V/23/2015 

Rady Gminy Polska Cerekiew  

z dnia 25.03.2015r. 
 

                          Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r 

 

   Dochody bieżące  

 
Dział 

 
Rozdział 

 
§ 

 Zwiększenie planu 

dochodów w zł  

751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

10 092 

 75107  Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej 

10 092 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 

ustawami 

10 092 

852   Pomoc społeczna 404 

 85295  Pozostała działalność 404 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 

ustawami 

404 

    Zmniejszenie planu 

dochodów w zł 

750   Administracja publiczna 3 507 

 75011  Urzędy wojewódzkie 3 507 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 

ustawami 

3 507 

   Razem  6 989 

 
                     

                          

 

 

 



   

 

 

                                                

 

 

                                                                                                 Załącznik Nr 5 do  

Uchwały Nr V/23/2015 

Rady Gminy Polska Cerekiew  

z dnia 25.03.2015r. 

 
Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. 

 

  Wydatki bieżące   

 
Dział 

 
Rozdział 

  Zwiększenie 

planu wydatków 

w zł  

751  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

 10 092 

 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej 
 10 092 

  Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
 200 

  wydatki jednostek budżetowych, w 

tym: 
 9892 

  wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 6459 

  wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 
 3433 

852  Pomoc społeczna  404 

 85295 Pozostała działalność  404 

  wydatki jednostek budżetowych, w 

tym: 

 404 

  wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 404 

    Zmniejszenie 

planu wydatków 

w zł 

750  Administracja publiczna  3 507 

 75011 Urzędy wojewódzkie  3 507 

  wydatki jednostek budżetowych, w 

tym: 

 3 507 

  wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

 3 507 

  Razem  6 989 

 
                                                                                                      

 

                                                                                                Załącznik Nr 6 do  

Uchwały Nr V/23/2015 

Rady Gminy Polska Cerekiew  

z dnia 25.03.2015r. 
 



   

 

W zał Nr 7 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 

r. w Dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 754, rozdziale 75405, 

nazwa zadania Zakup samochodu dla Policji, zwiększa się dotację celową o kwotę 7 200 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 
                                                                                                        Załącznik nr 8  

                                                                                                        do uchwały Nr V/23/2015 

                                                                                              Rady Gminy Polska Cerekiew 

                                                                                                         z dnia 25.03.2015 

 

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

I. Przychody ogółem 1 213 000 

II. Inne zwiększenia 97 730,04 

III. Stan środków obrotowych na początek roku 84 000,00 

   

IV. Koszty ogółem 1 310 730,04 

 z tego:  

1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 543 000,00 

   

V. Stan środków obrotowych na koniec roku 84 000,00 

 

 

 

 

Uzasadnienie 
 

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 

70005 o kwotę 7 822,07 zł – podatek od nieruchomości  oraz na bieżące utrzymanie 

nieruchomości gminnych, okresowy przegląd budynków 

75023 o kwotę 7 400 zł – zmiana strony internetowej Gminy – dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

75107 o kwotę 10 092 zł – wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

85154 o kwotę 2 527,93 zł  - przeciwdziałanie alkoholizmowi 

85219 o kwotę 2 000 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dotacja) 

85295 o kwotę 404 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 

(dotacja) 

85404 o kwotę 1 735 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – środki przesunięte z 

rozdziału przedszkola 

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale: 

75011 o kwotę 3 507 zł dotacja na USC, ewidencja ludności 

80104 o kwotę  1 735 zł przesuniecie na wczesne wspomaganie 

 


