
   

 

UCHWAŁA Nr XV/69/2016 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 18 lutego 2016 r. 
 

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

Cerekiew na rok 2016  
 

                 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. 

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 55 207 zł (dochody bieżące 

zwiększa się o kwotę 52 767 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 440 zł)  

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 274 207 zł (wydatki bieżące 

zwiększa się o kwotę 189 207 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 85 000 zł) zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.     

 

§ 2. 

 

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 219 000 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 XV/69/2016 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 18.02.2016r. 

 

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016r. 

 

 

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 Zwiększenie 

planu 

dochodów w zł  

Zwiększenie 

planu 

wydatków w 

zł  

010   Rolnictwo i łowiectwo  20 000 

 01008  Melioracje wodne  20 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   20 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 20 000 

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 

710   Działalność usługowa 52 767 52 767 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego  52 767 52 767 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 52 767  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   52 767 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 52 767 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

 2 440 

 75412  Ochotnicze straże pożarne  2 440 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   2 440 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 2 440 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  83 000 

 92195  Pozostała działalność  83 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   83 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 59 000 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  24 000 

926   Kultura fizyczna  16 000 

 92601  Obiekty sportowe  16 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   16 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 5 000 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  11 000 

 II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 52 767 189 207 



   

 

bieżących 

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 Zwiększenie 

planu 

dochodów w zł  

Zwiększenie 

planu 

wydatków w zł  

 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

2 440 85 000 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 2 440 85 000 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 

2 440  

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  85 000 

IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 

majątkowych 

2 440 85 000 

V. Zmiany w planie przychodów  

 
 

 
§ 

 Zwiększenie 

planu 

przychodów w 

zł 

 

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

pkt 6 ustawy 

219 000  

VI. Razem zmiany w planie przychodów 

 

219 000  

VII. Zmiany w planie wydatków bieżących 
 

Dział 
 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie 

planu 

wydatków w zł 

Zwiększenie 

planu 

wydatków w zł  

801   Oświata i wychowanie 300  

 80104  Przedszkola 300  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  300  

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

300  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  300 

 85404  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  300 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   300 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 300 

VIII. Razem zmiany w planie wydatków bieżących 300 300 

IX. Zmiany w planie dochodów bieżących 
 

Dział 
 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie 

planu 

dochodów w zł 

Zwiększenie 

planu 

dochodów w zł  

700   Gospodarka mieszkaniowa 5 000 5 000 



   

 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000 5 000 

  0470 Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, 

użytkowanie i służebności 

5 000  

  0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

 5 000 

801   Oświata i wychowanie 104 300 104 300 

 80104  Przedszkola 104 300 104 300 

  0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 

 33 900 

  0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 

w jednostkach realizujących zadania z 

zakresu wychowania przedszkolnego 

 70 400 

  0830 Wpływy z usług 104 300  

X. Razem zmiany w planie dochodów bieżących 109 300 109 300 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XV/69/2016 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 18.02.2016r. 

 

 

Zmiany w przychodach budżetu gminy  w roku  2016 

 
 

W zał. Nr 3 do uchwały Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 

2015 r. w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2016 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                

219 000 zł.   

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale: 

01008 o kwotę 20 000 zł na melioracje rowów gminnych 

60016 o kwotę 15 000 zł na remont dróg gminnych 

71004 o kwotę 52 767 zł – zmiana studium oraz na plan zagospodarowania przestrzennego 

dla zadania Elektroenergetyczna linia napowietrzno kablowa 

75412 o kwotę 2 440 zł wydatki bieżące dla OSP Zakrzów  

92195 o kwotę 83 000 zł – na zatrudnienie pracownika w zamku w Polskiej Cerekwi oraz 

wydatki bieżące związane z kulturą 

92601 o kwotę 16 000 zł na utrzymanie obiektów sportowych 

 

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 



   

 

75412 o kwotę 85 000 zł, z tego zakup pieca CO wraz z instalacją dla OSP Polska Cerekiew 

25 000 zł, zakup samochodu strażackiego dla OSP Zakrzów 60 000 zł. 


