
   

 

UCHWAŁA Nr XXVI/134/2017 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 25 maja  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 87 900 zł (dochody bieżące). 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 87 900 zł (wydatki bieżące 

zwiększa się o kwotę 86 020 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 880 zł) zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.     

     

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

                                                   

 

                                                                      § 3. 

 

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 XXVI/134/2017 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 25.05.2017 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  

600   Transport i łączność  7 500 

 60016  Drogi publiczne gminne  7 500 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   7 500 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 7 500 

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 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

 11 600 

 75412  Ochotnicze straże pożarne  11 600 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   11 600 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 11 600 

756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 
 

87 900  

 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych  od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 

67 900  

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 

 

67 900  

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw 

 

20 000  



   

 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 

20 000  

801   Oświata i wychowanie  38 800 

 80101  Szkoły podstawowe  20 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   20 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 20 000 

 80110  Gimnazja  12 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   12 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 12 000 

 80148  Szkoły podstawowe  4 500 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   4 500 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 4 500 

 80195  Pozostała działalność  2 300 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   2 300 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 2 300 

851   Ochrona zdrowia  20 000 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  20 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   20 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 20 000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  5 000 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  5 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   5 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 5 000 

     Zmniejszenie 

planu 

wydatków w 

zł 

801   Oświata i wychowanie  -1 880 

 80104  Przedszkola  - 1 880 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   -1 880 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 - 1 880 

 II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 

bieżących 

 

 
 

87 900 86 020 



   

 

III. Zmiany w planie wydatków majątkowych 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

  Zwiększenie 

planu 

wydatków w 

zł  

801   Oświata i wychowanie  1 880 

 80104  Przedszkola  1 880 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  1 880 

 IV. Razem zmiany w planie wydatków 

majątkowych 

 1 880 

 

V. Zmiany w planie wydatków bieżących 
 

Dział 
 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie 

planu 

wydatków w zł 

Zwiększenie 

planu 

wydatków w zł  

801   Oświata i wychowanie -3 000 3 000 

 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  

-1 000 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  

 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 

-2 000 2 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  -2 000 2 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 2 000 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2 000  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego* 

-200 200 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -200 200 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  -200 200 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 200 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -200  

VI. Razem zmiany w planie wydatków bieżących -3 200 3 200 

*FS Witosławice 



   

 

Uzasadnienie 

Zwiększa się wydatki w rozdziale: 

60016 o kwotę  7 500 zł na drogi gminne (droga Mierzęcin) 

70005 o kwotę 5 000 zł – przegląd budynków 

75412 o kwotę 11 600 zł – wykonanie odgromu OSP Polska Cerekiew 

80101 o kwotę 20 000 zł – energia ZGSP 

80110  o kwotę  12 000 zł – energia ZGSP 

80148 o kwotę 4 500 zł energia ZGSP, zakup naczyń 

80195 o kwotę 2 300 zł Odpis na ZFŚS Szkołą Wronin 1 00 zł, szkoła Polska Cerekiew 1 200 

zł  

85154 o kwotę 20 000 zł – wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 

92109 o kwotę 5 000 zł – przegląd budynków 

Wydatki majątkowe 

Zwiększenie w rozdziale: 

80104 o kwotę 1 880 zł przesuniecie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe 

(Przedszkole PC zmniejszenie wydatków majątkowych na bieżące o kwotę 2 110 zł, 

Przedszkole Zakrzów zwiększenie wydatków majątkowych z bieżących 3 990 zł)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


