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UCHWAŁA NR III/7/2018
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew
na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 1 192 000 zł (dochody bieżące zwiększa
się o kwotę 15 000 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 207 000 zł) Zmniejsza się wydatki budżetu
gminy na rok 2018 o kwotę 3 146 000 zł (wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 58 000 zł, wydatki majątkowe
zmniejsza się o kwotę 3 088 000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 954 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 790 168,26 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych.
§ 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
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Załącznik nr 1
do uchwały nr III/7/2018
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 listopada 2018 r.
Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.
I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących
Dział Rozdział
§

Zwiększenie planu Zwiększenie planu
dochodów w zł
wydatków w zł
801
Oświata i wychowanie
15 000
15 000
80148
Stołówki szkolne
15 000
15 000
0830 Wpływy z usług
15 000
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
15 000
wydatki związane z realizacją zadań
15 000
statutowych
Zmniejszenie
Zmniejszenie
planu dochodów planu wydatków
bieżących w zł
bieżących
750
Administracja publiczna
-50 000
75095
Pozostała działalność
-50 000
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
-50 000
wynagrodzenia i składki od nich
-50 000
naliczane
757
Obsługa długu publicznego
-23 000
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
-23 000
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Obsługa długu
-23 000
II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków
15 000
-58 000
bieżących
III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych
Dział Rozdział
§
Zmniejszenie
Zmniejszenie
planu dochodów planu wydatków
majątkowych w zł majątkowych w zł
600
Transport i łączność
-524 000
60016
Drogi publiczne gminne
-524 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne
-524 000
630
Turystyka
-1 033 000
-2 300 000
63095
Pozostała działalność
-1 033 000
-2 300 000
6257 Dotacje celowe w ramach programów
-1 033 000
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
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
-2 300 000
na programy finansowane z udziałem
-2 300 000
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 uofp, w części związanej
z realizacją zadań gminy
926
Kultura fizyczna
-174 000
-264 000
92601
Obiekty sportowe
-174 000
-264 000
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6257 Dotacje celowe w ramach programów
-174 000
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
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
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
IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych
-1 207 000
V. Zmiany w planie przychodów
§
Zmniejszenie planu
przychodów w zł
9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 1 320 000
na rynku krajowym
9570 Nadwyżki z lat ubiegłych
-634 000
VI. Razem zmiany w planie przychodów
-1 954 000
VII. Zmiany w planie wydatków bieżących
Rozdział
§
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-264 000
-264 000

-3 088 000

Zmniejszenie planu Zwiększenie planu
wydatków w zł
wydatków w zł
750
Administracja publiczna
-18 500
75023
Urzędy gmin
-18 500
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
-18 500
wynagrodzenia i składki od nich
-18 500
naliczane
852
Pomoc społeczna
-1 500
85215
Dodatki mieszkaniowe
-1 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych
-1 500
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
-3 000
85415
Pomoc materialna dla uczniów
-3 000
o charakterze socjalnym
świadczenia na rzecz osób fizycznych
-3 000
855
Rodzina
34 000
85504
Wspieranie rodziny
34 000
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
34 000
wydatki związane z realizacją zadań
34 000
statutowych
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
-11 000
92195
Pozostała działalność
-11 000
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
-11 000
wydatki związane z realizacją zadań
-11 000
statutowych
VIII. Razem zmiany w planie wydatków bieżących
-34 000
34 000
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Załącznik nr 2
do uchwały nr III/7/2018
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 listopada 2018 r.
Zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2018
1. W zał. nr 3 do uchwały nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmienionym uchwałą nr XXXI/173/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 marca 2018 r. oraz uchwałą
nr XXXII/176/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. oraz uchwałą nr XXXIII/184/2018
Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. oraz uchwałą nr XXXIV/195/2018 Rady Gminy Polska
Cerekiew z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz uchwała nr XXXV/202/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia
13 sierpnia 2018 r oraz uchwałą nr XXXVI/205/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 sierpnia 2018 r.
oraz uchwałą nr XXXVIII/209/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 r. w „Przychodach
i rozchodach budżetu w 2018 r.:
- w lp. I. 1 § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” zmniejsza się
przychody o kwotę 1 320 000 zł,
- w lp. I. 2 § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” zmniejsza się przychody o kwotę 634 000 zł.

