
  

UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2017
Rady  Gminy  Polska  Cerekiew

z  dnia 21 września 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 z późn. zm 2)

Rada Gminy Polska Cerekiew  uchwala   co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 15 072,06 zł (dochody bieżące
zwiększa się o kwotę 107 372,74 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 122 444,80
zł).
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 13 571,32 zł (wydatki bieżące
zwiększa się o kwotę 181 808,68 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 195 380 zł)
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    

§ 2.

Zwiększa  się  plan  przychodów  o  kwotę  1  500,74  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 XXII/110/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia
2016 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 XXII/110/2016  Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia
2016 r. jak w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 

  § 4.

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 5 do niniejszej uchwały.



  

§ 5.

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 6 do niniejszej uchwały

  
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
                                                  

                                                                      § 7.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko

________
                                    
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579, 1948,  z 2017 r. 
poz. 730 i 935.
2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191,
659, 933, 935, 1089, 1475,  1529 i 1537



  

                                                                                                      Załącznik Nr 1 do 
                                                                                                                           Uchwały Nr XXVIII/147/2017

 Rady Gminy Polska Cerekiew 
                                                                                                                            z dnia 21.09.2017 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 25 000

60016 Drogi publiczne gminne 25 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

25 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 22 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 22 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

22 000

750 Administracja publiczna 48 000 30 000

75095 Pozostała działalność 48 000 30 000

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
na realizację zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

48 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

30 000

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

15 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 15 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

12 000

758 Różne rozliczenia 44 534,06

75814 Różne rozliczenia finansowe 44 534,06



  
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin
44 534,06

801 Oświata i wychowanie 35 380

80101 Szkoły podstawowe* 7 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

7 000

80104 Przedszkola 14 380

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 380

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

14 380

80113 Dowożenie uczniów do szkół 14 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

14 000

852 Pomoc społeczna 409 18 409

85219 Ośrodki pomocy społecznej 409 409

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

409

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 409

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 409

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000

dotacje na zadania bieżące 10 000

85295 Pozostała działalność 8 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

8 000

855 Rodzina 19,68 19,68

85503 Karta Dużej Rodziny 19,68 19,68

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

19,68

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19,68

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

19,68

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 410 36 000

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 3 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

3 000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

18 000



  
92195 Pozostała działalność 14 410 15 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 000

wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

15 000

2058 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego

3 532

2059 Dotacje celowe w ramach programów finanso-
wanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 
lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach bu-
dżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego

10 878

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
bieżących

107 372,74 181 808,68

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych

Dział Rozdział §
Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł

Zwiększenie 
planu 
wydatków w 
zł 

600 Transport i łączność 20 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000

Dotacje na zadania inwestycyjne 20 000

758 Różne rozliczenia 6 884,20

75814 Różne rozliczenia finansowe 6 884,20

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin

6 884,20

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000

92195 Pozostała działalność 40 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000

926 Kultura fizyczna 15 000

92601 Obiekty sportowe 15 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 000

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

15 000

Zmniejszenie 
planu 

Zmniejszenie 
planu 



  
dochodów w zł wydatków w 

zł
801 Oświata i wychowanie -129 329 -270 380

80101 Szkoły podstawowe -129 329 -262 000

6207 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

-129 329

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: -262 000

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

-262000

80104 Przedszkola -8 380

inwestycje i zakupy inwestycyjne -8 380

IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
majątkowych

-122 444,80 -195 380

V. Zmiany w planie przychodów 

§
Zmniejszenie 
planu 
przychodów w 
zł

Zwiększenie 
planu 
przychodów w 
zł

9570 Nadwyżka z lat ubiegłych 642 119,97

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

219 880,77

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 
na rynku krajowym

-860 500

VI. Razem zmiany w planie przychodów 1500,74

VII. Zmiany w planie wydatków bieżących

Rozdział §
Zmniejszenie 
planu 
wydatków w zł

Zwiększenie 
planu 
wydatków w zł

750 Administracja publiczna (2010) -889,20 889,20
75011 Urzędy wojewódzkie -889,20 889,20

wydatki jednostek budżetowych, w tym: -889,20 889,20
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

-889,20

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 889,20
852 Pomoc społeczna -12 000

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-2 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: -2 000
wydatki związane z realizacją zadań -2 000



  
statutowych

85215 Dodatki mieszkaniowe -10 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych -10 000

855 Rodzina -6 000 18 000
85504 Wspieranie rodziny 6 000 18 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym: -6 000 18 000
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

18 000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane -6 000

VIII. Razem zmiany w planie wydatków bieżących -18 889,20 18 889,20

IX. Zmiany w planie dochodów bieżących

Rozdział §
Zmniejszenie 
planu 
dochodów w zł

Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł

801 Oświata i wychowanie -213 605 213 605
80101 Szkoły podstawowe -213 605 213 605

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

-213 605

2057 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego

191 592,58

2059 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego

22 012,42

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -15 500 15 500
92195 Pozostała działalność -15 500 15 500

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

2058 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 

15 500



  
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego

X. Razem zmiany w planie dochodów bieżących -229 105 229 105

XI. Zmiany w planie dochodów majątkowych

Rozdział §
Zmniejszenie 
planu 
dochodów w zł

Zwiększenie 
planu 
dochodów w zł

801 Oświata i wychowanie -40 000 40 000
80101 Szkoły podstawowe -40 000 40 000

6207 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

-40 000

6257 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego

35 877,92

6259 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego

4 122,08

XII. Razem zmiany w planie dochodów majątkowych -40 000 40 000

*Aktywna tablica
                                                                         

                                                                                               

                                                                                                      Załącznik Nr 2 do 
                                                                                                                           Uchwały Nr XXVIII/147/2017



  
 Rady Gminy Polska Cerekiew 

                                                                                                                            z dnia 21.09.2017 r.

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.  zmienionym uchwałą  Nr XXIII/118/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 9
lutego 2017 r.  oraz  uchwałą  Nr XXV/107/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia  30
marca 2017 r.  w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2017 r”:
- w lp. I pkt 2.§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
zmniejsza się przychody o kwotę 860 500 zł.  
- w lp. I pkt 3.§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy” zwiększa się
przychody o kwotę 219 880,77 zł.,
- po lp I pkt 3 dodaje się pkt 4 § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” i zwiększa się przychody o
kwotę 642 119,97 zł.  
 

                                                                                                      Załącznik Nr 3 do 
                                                                                                                           Uchwały Nr XXVIII/147/2017

 Rady Gminy Polska Cerekiew 
                                                                                                                            z dnia 21.09.2017 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

 Dochody bieżące

Dział Rozdział §
Zwiększenie planu

dochodów w zł
855 Rodzina 19,68

85503 Karta Dużej Rodziny 19,68
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizacje zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

19,68

Razem 19,68

                                                                                                      Załącznik Nr 4 do 
                                                                                                                           Uchwały Nr XXVIII/147/2017

 Rady Gminy Polska Cerekiew 



  
                                                                                                                            z dnia 21.09.2017 r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. 

                          
Wydatki bieżące

Dział Rozdział
Zwiększenie planu

wydatków w zł
855 Rodzina 19,68

85503 Karta Dużej Rodziny 19,68
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19,68

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19,68

Razem 19,68

                                                                                                      Załącznik Nr 5 do 
                                                                                                                           Uchwały Nr XXVIII/147/2017

 Rady Gminy Polska Cerekiew 
                                                                                                                            z dnia 21.09.2017 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., zmienionym uchwałą Nr XXVII/139/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z
dnia 29 czerwca 2017 r. w Dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych, dodaje się:
 

- w dziale 600, rozdziale 60014, nazwa zadania „Udzielenie pomocy finansowej 
Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej 
1456O Grzędzin”, dotację w wysokości 20 000 zł (kolumna celowe).
-  w dziale  852,  rozdziale  85278,  nazwa zadania  „Udzielenie  pomocy finansowej  Gminie
Cisek”, dotację w wysokości 10 000 zł (kolumna celowe).



  



  

Uzasadnienie
Zwiększa się wydatki w rozdziale:
60016 o kwotę 25 000 zł – drogi gminne 



  
70005 o kwotę 22 000 zł – wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami
75095 o kwotę 30 000 zł – na zatrudnianie osób bezrobotnych
75412 o kwotę 15 000 zł – wydatki bieżące OSP
80101 o kwotę 7 000 zł - projekt Aktywna tablica
80104 o kwotę 6 000 zł – zapłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w 
innych gminach, oraz przesunięcie z wydatków majątkowych na bieżące 8 380 zł
80113 o kwotę 14 000 zł – dowóz dzieci do szkół
85219 o kwotę 409 zł zadanie zlecone
85278 o kwotę 10 000 zł – pomoc finansowa dla gminy Cisek
85295 o kwotę 8 000 zł – wydatki związane z pomocą społeczną
85503 o kwotę 19,68 na kartę dużej rodziny – zadanie zlecone
92108 o kwotę 3 000 zł – dowóz członków chóru
92109 o kwotę 18 000 zł – utrzymanie świetlic, zajęcia w świetlicach
92195 o kwotę 15 000 zł – zakup oleju zamek, wydatki związane z kulturą 
60014 o kwotę 20 000 zł – pomoc finansowa dla powiatu – droga powiatowa w Grzędzinie
92195 o kwotę 40 000 zł – wydatki majątkowe zamek w PC
92601 o kwotę 15 000 zł – budowa boiska we Wroninie
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