
   

 

UCHWAŁA Nr XXIII/118/2017   
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 9 lutego 2017 r. 

 

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

Cerekiew na rok 2017  

 
                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 

Rada Gminy Polska Cerekiew  uchwala   co następuje : 

 

 

§ 1. 

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 20 000 zł (dochody bieżące). 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 67 700 zł (wydatki bieżące 

zwiększa się o kwotę 64 500, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 200 zł) zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.     

     

§ 2. 

 

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 47 700 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 



   

 

 
                                                                                                      Załącznik Nr 1 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXIII/118/2017     

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 09.02.2017 r. 

 

 

 

 

 

Zestawienie zmian wydatków budżetu gminy na 2017r. 

 

 

 

 

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 Zwiększenie 

planu 

dochodów w zł 

Zwiększenie 

planu 

wydatków w 

zł  

750   Administracja publiczna  146 700 

 75023  Urzędy gmin*  4 500 

   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: 

 4 500 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 4 500 

 75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego 
 142 200 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   142 200 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 2 400 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  139 800 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

20 000 20 000 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20 000 20 000 

  0830 Wpływy z usług 20 000  

   świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   17 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 17 000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  40 000 

 92195  Pozostała działalność  40 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   40 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 40 000 



   

 

     Zmniejszenie 

planu 

wydatków w 

zł 

801   Oświata i wychowanie  -142 200 

 80101  Szkoły podstawowe  -47 400 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   -47 400 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 -800 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -46 600 

 80104  Przedszkola  -47 400 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   -47 400 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 -800 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -46 600 

 80110  Gimnazja  -47 400 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   -47 400 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 -800 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -46 600 

 II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 

bieżących 

20 000 64 500 

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

  Zwiększenie 

planu 

wydatków w 

zł  

750   Administracja publiczna  7 700 

 75095  Pozostała działalność  7 700 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  7 700 

     Zmniejszenie 

planu 

wydatków w 

zł 

750   Administracja publiczna  -4 500 

 75023  Urzędy gmin  -4 500 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  -4 500 

   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* 

 -4 500 

 IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 

majątkowych 

 3 200 



   

 

V. Zmiany w planie przychodów  

 
 

 
§ 

 Zwiększenie 

planu 

przychodów w 

zł 

 

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

pkt 6 ustawy 

47 700  

 

VI. Zmiany w planie wydatków bieżących 
 

Dział 
 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie 

planu 

wydatków w zł 

Zwiększenie 

planu 

wydatków w zł  

926   Kultura fizyczna 3 000 3 000 

 92601  Obiekty sportowe 3 000 3 000 

   świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  3 000  

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

3 000  

VII. Razem zmiany w planie wydatków bieżących 3 000 3 000 

*Projekt Biała 

 

 
                                                                                                       Załącznik Nr 2 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXIII/118/2017    

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 9.02.2017r. 

 

                                                                              
 

Zmiany w przychodach budżetu gminy  w roku  2017 

 
 

W zał. Nr 3 do uchwały Nr XXII/110/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 

2016 r. w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2017 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                

47 700 zł.   

 
 

Uzasadnienie 

Zwiększa się wydatki w rozdziale: 

90001 o kwotę  20 000 zł na gospodarkę ściekową 

92195  o kwotę  40 000 zł na działalność kulturalną oraz zakup oleju opałowego 

75095 o kwotę 7 700 zł zakup programu do podatków 

 

 


