
UCHWAŁA NR XVI/72/2016
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 31 marca 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 270 146 zł (dochody bieżące)

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 597 706 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 
44 206 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 553 500 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 327 560 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. 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 XIV/60/2015 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r.  jak w zał. nr 3 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 XIV/60/2015 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r. jak w zał. nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Dotychczasowy załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 
grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Jerzy Kołeczko
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/72/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 31 marca 2016 r.

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

600 Transport i łączność 5 000
60017 Drogi wewnętrzne 5 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000

750 Administracja publiczna 39 785 49 985
75011 Urzędy wojewódzkie 18 785 18 785

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami

18 785

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 785
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 785

75023 Urzędy gmin 21 000 22 200
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na
21 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 22 200
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 200

75095 Pozostała działalność 9 000
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 000

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 760 4 760

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

4 760 4 760

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami

4 760

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 760
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 760

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

6 635

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa

6 635

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 635
758 Różne rozliczenia 262 005

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego

262 005

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 262 005
801 Oświata i wychowanie 33 500

80101 Szkoły podstawowe 31 000
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 31 000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 000

80195 Pozostała działalność 2 500
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 500
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500

852 Pomoc społeczna 324 12 324
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85295 Pozostała działalność 324 12 324
0970 Wpływy z różnych dochodów 324

dotacje na zadania bieżące 195
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 129
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 129

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 000
92195 Pozostała działalność 22 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 22 000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 000

Zmniejszenie 
planu dochodów 
w zł

Zmniejszenie 
planu wydatków 
w zł

801 Oświata i wychowanie 42 463 82 463
80101 Szkoły podstawowe 42 463 82 463

2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 
Wspólnej Polityki Rolnej

42 463

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

82 463

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 263
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 200

852 Pomoc społeczna 900 900
85213 Składki na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz 
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej

900 900

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami

900

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 900
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 900

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 270 146 44 206

III. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział Rozdział §
Zwiększenie 
planu wydatków 
w zł

600 Transport i łączność 100 000
60016 Drogi publiczne gminne 100 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
5 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000

801 Oświata i wychowanie 40 000
80101 Szkoły podstawowe 40 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 40 000
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

40 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 500

92195 Pozostała działalność 8 500
inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 500

926 Kultura fizyczna 350 000
92601 Obiekty sportowe 350 000

wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego 350 000
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IV. Razem zmiany w planie wydatków majątkowych 553 500

V. Zmiany w planie przychodów

§
Zwiększenie 
planu 
przychodów w zł

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

327 560

VI. Razem zmiany w planie przychodów 327 560

VII. Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział Rozdział §
Zmniejszenie 
planu wydatków 
w zł

Zwiększenie 
planu wydatków 
w zł

801 Oświata i wychowanie 1 827 1 827
80104 Przedszkola 1 827

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 827
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 827

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i innych formach wychowania przedszkolnego

1 827

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 827
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 827

VIII. Razem zmiany w planie wydatków bieżących 1 827 1 827

IX. Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział Rozdział §
Zmniejszenie 
planu dochodów 
w zł

Zwiększenie 
planu dochodów 
w zł

801 Oświata i wychowanie 1 827 1 827
80104 Przedszkola 1 827

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

1 827

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i innych formach wychowania przedszkolnego

1 827

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

1 827

X. Razem zmiany w planie dochodów bieżących 1 827 1 827
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/72/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy  w roku  2016

1. w zał. Nr 3 do uchwały Nr XIV/60/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r. 
zmienionym uchwałą Nr XV/69/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2016 r. w „Przychodach 
i rozchodach budżetu w 2016 r” w lp. i pkt 3 § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy” 
zwiększa się przychody o kwotę  327 560 zł.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/72/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r

Dochody bieżące

Dział Rozdział §
Zwiększenie planu 
dochodów w zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 151
01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na 

potrzeby rolnictwa
4 151

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

4 151

750 Administracja publiczna 18 785
75011 Urzędy wojewódzkie 18 785

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

18 785

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

4 760

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa

4 760

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

4 760

Zmniejszenie planu 
dochodów w zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 151
01095 Pozostała działalność 4 151

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

4 151

852 Pomoc społeczna 900
85213 Składki na ubezpieczenie  zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej

900

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

900

Razem 22 645
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/72/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Wydatki bieżące Zwiększenie planu 
wydatków w zł

Dział Rozdział
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 151

01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa

4 151

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 151
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 151

750 Administracja publiczna 18 785
75011 Urzędy wojewódzkie 18 785

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 785
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 785

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

4 760

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

4 760

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 760
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 760

Zmniejszenie planu 
wydatków w zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 151
01095 Pozostała działalność 4 151

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 151
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 151

852 Pomoc społeczna 900
85213 Składki na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej

900

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 900
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 900
Razem 22 645
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/72/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 31 marca 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.
Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł
I. Przychody ogółem 1 213 000
II. Inne zwiększenia 147 266,36
III. Stan środków obrotowych na początek roku 90 000,00

IV. Koszty ogółem 1 360 266,36
z tego:

1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 543 000,00

V. Stan środków obrotowych na koniec roku 90 000,00
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UZASADNIENIE

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:
60017 o kwotę 5 000 zł na wykonanie przepustu w drodze transportu rolnego Nr 140 w Kozie
75011 o kwotę 18 785 zł prowadzenie spraw obywatelskich – zadanie zlecone
75023 o kwotę 22 200 zł – na zatrudnienie pracownika w UG – częściowo refundacja z Urzędu
Pracy
75095 o kwotę 9 000 zł na wydatki bieżące, w tym składka na stowarzyszenie Kędzierzyńsko-
Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
75101 o kwotę 4 760 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych – zadanie zlecone
80101 o kwotę 31 000 zł na remont dachu w szkole we Wroninie
80195 o kwotę 2 500zł - współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa oddz. ZNP
85295 o kwotę 12 324 zł, z tego 324 zł na zwrot środków nienależnie pobranych przez
podopiecznych GOPS w poprzednich latach (zbieg świadczenia i zatrudnienia), pozostała kwota na
zakup dostępu do internetu w związku z trwałością projektu Cyfrowy Debiut 50+
92195 o kwotę 22 000 zł – na wydatki bieżące związane z kulturą

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale
60016 o kwotę 100 000 na budowę drogi w Zakrzowie
75412 o kwotę 5 000 zł, na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zakrzów
80101 o kwotę 40 000 zł – projekt unijny – Szkoła PC
90001 o kwotę 50 000 zł – rozbudowa oczyszczalni ścieków
92195 o kwotę 8 500 zł - lampy przed zamkiem w Polskiej Cerekwi
92601 o kwotę 350 000 zł – wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego
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