
 

 

UCHWAŁA NR XXV/127/2017 

RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 30 marca 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 24 671 zł (dochody bieżące zmniejsza się  

o kwotę 64 671 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000 zł). Zwiększa się wydatki budżetu gminy 

na rok 2017 o kwotę 286 937 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 209 032 zł, wydatki majątkowe 

zwiększa się o kwotę 77 905 zł zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 311 608 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Dotychczasowy załącznik nr 9 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.  

  

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

Jerzy Kołeczko 

 

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

 do uchwały nr XXV/127/2017 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 30 marca 2017 r. 

Zestawienie zmian wydatków budżetu gminy na 2017 r. 

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  4 500 

 75095  Pozostała działalność*  4 500 

   Dotacje na zadania bieżące  4 500 

801   Oświata i wychowanie 146 137 146 137 

 80101  Szkoły podstawowe 146 137 146 137 

  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 

146 137  

   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 

 146 137 

    wynagrodzenia i składki od nich naliczane  50 600 

    wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 95 537 

852   Pomoc społeczna  12 000 

 85295  Pozostała działalność  12 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   12 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 12 000 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  3 000 

 85404  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  3 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   3 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 500 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2500 

855   Rodzina 4 200 4 200 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego oraz składki  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego 

4 200 1 100 

  0920 Pozostałe odsetki 200  

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

4 000  

   dotacje na zadania bieżące  1 000 
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   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   100 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 100 

 85504  Wspieranie rodziny  3 100 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   3 100 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 3 100 

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 

926   Kultura fizyczna  23 000 

 92601  Obiekty sportowe  23 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   23 000 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 23 000 

    Zmniejszenie 

planu 

dochodów w zł 

Zmniejszenie 

planu 

wydatków w zł 

600   Transport i łączność  -4 305 

 60016  Drogi publiczne gminne  -4 305 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   -4 305 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 -4 305 

756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

-736  

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa 

-736  

  0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 

-736  

758   Różne rozliczenia -214 272  

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

-214 272  

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -214 272  

801   Oświata i wychowanie  -6 500 

 80104  Przedszkola  -6 500 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   -6 500 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 -6 500 

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących -64 671 209 032 

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 Zwiększenie 

planu 

dochodów w zł 

Zwiększenie 

planu 

wydatków w zł 

600   Transport i łączność  23 305 

 60016  Drogi publiczne gminne  4 305 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  4 305 

 60017  Drogi wewnętrzne  19 000 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  19 000 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  8 100 
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przeciwpożarowa 

 75412  Ochotnicze straże pożarne  8100 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  8100 

801   Oświata i wychowanie 40 000 46 500 

 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  

   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 

 80104  Przedszkola  6 500 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  6 500 

IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych 40 000 77 905 

V. Zmiany w planie przychodów  

 

 

 

§ 

 Zmniejszenie 

planu 

przychodów  

w zł 

Zwiększenie 

planu 

przychodów  

w zł 

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

ustawy 

 532 279 

 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów -220 671  

VI. Razem zmiany w planie przychodów  
311 608 

VII. Zmiany w planie dochodów bieżących 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 Zmniejszenie 

planu 

dochodów w zł 

Zwiększenie 

planu 

dochodów w zł 

852   Opieka społeczna -4 000 4 000 

 85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe 

-2 000 2 000 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  2 000 

  0970 Wpływy z różnych dochodów -2 000  

 85216  Zasiłki stałe -2 000 2 000 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  2 000 

  0970 Wpływy z różnych dochodów -2 000  

855   Rodzina -2 000 2 000 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego oraz składki  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego 

-2 000 2 000 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  2 000 

  0970 Wpływy z różnych dochodów -2 000  

VIII. Razem zmiany w planie dochodów bieżących -6 000 6 000 
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IX. Zmiany w planie wydatków bieżących 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 Zmniejszenie 

planu 

wydatków w zł 

Zwiększenie 

planu 

wydatków w zł 

750   Administracja publiczna -40 500 40 500 

 75011  Urzędy wojewódzkie  36 000 

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   36 000 

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  36 000 

 75023  Urzędy gmin -40 500  

   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  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:  -36 000  

   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -36 000  

 75095  Pozostała działalność*  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 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

-200 200 

 75414  Obrona cywilna -200 200 

   świadczenia na rzecz osób fizycznych -200  

   wydatki jednostek budżetowych, w tym:   200 

   wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 200 

X. Razem zmiany w planie wydatków bieżących -40 700 40 700 

XI. Zmiany w planie wydatków majątkowych 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 Zmniejszenie 

planu 

wydatków w zł 

Zwiększenie 

planu 

wydatków w zł 

750   Administracja publiczna -4 500 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  

 75095  Pozostała działalność*  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 

XII. Razem zmiany w planie wydatków majątkowych -4 500 4 500 
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Załącznik nr 2 

 do uchwały nr XXV/127/2017 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 30 marca 2017 r. 

Zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2017 

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

zmieni onej uchwałą nr XXIII/118/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2017 r. w „Przychodach 

i rozchodach budżetu w 2017 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 311 608 zł. 
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Załącznik nr 3 

 do uchwały nr XXV/127/2017 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 30 marca 2017 r. 

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

I. Przychody ogółem 1 213 000 

II. Inne zwiększenia 151 882,55 

III. Stan środków obrotowych na początek roku 90 000,00 

   

IV. Koszty ogółem 1 364 882,55 

 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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