
   

 

UCHWAŁA Nr XXVII/139/2017 
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

z  dnia 29 czerwca 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 358 978 zł (dochody bieżące). 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 358 978 zł (wydatki bieżące 

zwiększa się o kwotę 333 378 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25 600 zł) zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.     

   

  § 2. 

 

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

powodującymi zmiany: 

 dotacji udzielanych w roku 2017, dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do 

uchwały nr XXII/110/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r., jak w 

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

 

Dotychczasowy załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/110/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 29 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

                                                   

 

                                                                      § 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                  

w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi. 

 

 

 

________ 

 

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

 



   

 

                                                                                                 
                                                                                                      Załącznik Nr 1 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXVII/139/2017 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 29.06.2017 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  

010   Rolnictwo i łowiectwo  4 800 

 01008  Melioracje wodne  4 800 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   4 800 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 4 800 

600   Transport i łączność  29 800 

 60016  Drogi publiczne gminne  1 800 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   1 800 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 1 800 

 60017  Drogi wewnętrzne  28 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   28 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 28 000 

700   Gospodarka mieszkaniowa  20 000 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  20 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   20 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 20 000 

750   Administracja publiczna  5 000 

 75095  Pozostała działalność  5 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   5 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 5 000 

 

754 

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

 24 000 

 75412  Ochotnicze straże pożarne  24 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   24 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 24 000 



   

 

756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 
 

265 010  

 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych  od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 

265 010  

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 

 

265 010  

801   Oświata i wychowanie  24 000 

 80101  Szkoły podstawowe  24 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   24 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 24 000 

801   Oświata i wychowanie 67 468 67 468 

 80101  Szkoły podstawowe 67 468 67 468 

  2007 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich 

67 468  

   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 

 67 468 

             wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 67 468 

852   Pomoc społeczna 11 000 77 000 

 85230  Pomoc w zakresie dożywiania 4 000 4 000 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizacje własnych zadań bieżących gmin 

4 000  

   świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 000 

 85295  Pozostała działalność 7 000 73 000 

  0830 Wpływy z usług 7 000  

   świadczenia na rzecz osób fizycznych  38 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   35 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 30 000 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  5 000 

855   Rodzina  15 000 

 85504  Wspieranie rodziny  15 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   15 000 



   

 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 15 000 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  17 000 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  17 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   17 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 17 000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 500 50 810 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*  900 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   900 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 900 

 92116  Biblioteki  5 000 

   dotacje na zadania bieżące  5 000 

 92195  Pozostała działalność 15 500 44 910 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   15 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 15 000 

  2007 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. Pkt 5 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich 

15 500  

   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 

 29 910 

     wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 367 

     wydatki związane z realizacją zadań statutowych  28 543 

     Zmniejszenie 

planu 

wydatków w 

zł 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  -1 500 

 92195  Pozostała działalność***  -1 500 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   -1 500 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
 -1 500 

 II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 

bieżących 
 

358 978 333 378 

III. Zmiany w planie wydatków majątkowych 



   

 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 Zmniejszenie 

planu 

wydatków w zł 

Zwiększenie 

planu 

wydatków w 

zł  

600   Transport i łączność  25 000 

 60016  Drogi publiczne gminne  25 000 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  25 000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -5 400 6 000 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  4 500 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne*  4 500 

 92195  Pozostała działalność -5 400 1 500 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne* -5 400  

   inwestycje i zakupy inwestycyjne***  1 500 

 IV. Razem zmiany w planie wydatków 

majątkowych 

-5 400 31 000 

 

V. Zmiany w planie wydatków bieżących 
 

Dział 
 
Rozdział 

 
§ 

 Zmniejszenie 

planu 

wydatków w zł 

Zwiększenie 

planu 

wydatków w zł  

852   Pomoc społeczna -6 330 6 330 

 85295  Pozostała działalność -6 330 6 330 

   świadczenia na rzecz osób fizycznych  6 330 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  -6 330  

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

-6 330  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -1 200 1 200 

 92195  Pozostała działalność -1 200 1 200 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:**  -1 200 1 200 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

-1 200  

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 200 

VI. Razem zmiany w planie wydatków bieżących 7 530 7 530 

*FS Wronin wycofanie zadania „Zakup hali namiotowej”, kwota przeznaczona na zadanie 

„Zakup szafy pod zabudowę” 4 500 zł oraz „zakup stołu do gry w piłkarzyki” 350 zł oraz 

„Zakup materiałów potrzebnych na doposażenie świetlicy wiejskiej” 550 zł  

**FS Ligota Mała zadanie „Organizacja spotkania wiejskiego dla mieszkańców, zakup 

potrzebnych artykułów i wynajęcie zespołu muzycznego” 1 200 zł 

*** FS Polska Cerekiew Rezygnacja z zadania „Organizacja dnia matki i ojca” na rzecz 

zadania „Zakup urządzeń do ćwiczeń fitness” 1 500 zł 

 

 

 



   

 

 
                                                                                                      Załącznik Nr 2 do  

                                                                                                                           Uchwały Nr XXVII/139/2017 

 Rady Gminy Polska Cerekiew  

                                                                                                                            z dnia 29.06.2017 r. 

 

Zmiany planu dotacji udzielanych w 2017 r. 

 

W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXII/110/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 

grudnia 2016 r., w Dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych, w dziale 921, 

rozdziale 92116, nazwa zadania „Działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej”, 

zwiększa się dotację o kwotę 5 000 zł (kolumna podmiotowe). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Uzasadnienie 

 

Zwiększa się wydatki w rozdziale: 

01008 o kwotę  4 800 zł (rowy Dzielawy i Koza) 

60016 o kwotę 1 800 zł – drogi gminne – usługi 

60017 o kwotę 28 000 zł – remont drogi  - boczna Kozielskiej w Polskiej Cerekwi 

70005 o kwotę 20 000 zł – wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami 

75095 o kwotę 5 000 zł – wydatki bieżące 

75412 o kwotę 24 000 zł – remont straż we Wroninie 

80101 o kwotę 24 000 zł – remonty ZGSP 

80101 o kwotę 67 468 - projekt Akademia kompetencji 

85230 o kwotę 4 000 zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadanie zlecone 

85295 o kwotę 73 000 zł – wydatki Senior+ 53 000 oraz na DPS 20 000 zł 

85504 o kwotę 15 000 zł pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych 

90016 o kwotę 5 000 zł – zwiększenie dotacji dla biblioteki 

90015 o kwotę 17 000 zł – konserwacja oświetlenia 

92195 o kwotę 44 910 zł – z tego 15 000 zł na działalność kulturalną, 29 910 zł wystawa 

zwierząt hodowlanych  

 

60016 o kwotę 25 000 zł w planie wydatków majątkowych  - na zadanie „Opracowanie 

dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Parkowa w Zakrzowie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


