
     Uchwała nr   II/6/10                     

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 06 grudnia  2010 roku  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 
166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1241) 
Rada Gminy uchwala co następuje: 
 
§ 1. W Uchwale Nr XXXII/198/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18.12.2009 r.      
    w sprawie budżetu na rok 2010 zmienionej:  
 Uchwałą Nr XXXIII/199/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 03.02.2010 r.  

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010, 
 Zarządzeniem Nr 318/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23.02.2010 r.     

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Uchwałą Nr XXXIV/205/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30.03.2010 r.     

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Zarządzeniem Nr 328/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07.04.2010 r.       

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Uchwałą Nr XXXV/212/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23.04.2010 r.     

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Zarządzeniem Nr 336/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10.05.2010 r.     

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Uchwałą Nr XXXVI/215/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25.05.2010 r.    

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Zarządzeniem Nr 344/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04.06.2010 r.        

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Zarządzeniem Nr 352/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11.06.2010 r.    

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Uchwałą Nr XXXVII/216/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24.06.2010 r.      

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Zarządzeniem Nr 359/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29.06.2010 r.      

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Zarządzeniem Nr 364/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14.07.2010 r.          

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Uchwałą Nr XXXVIII/232/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 03.08.2010 r.      

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Zarządzeniem Nr 372/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27.08.2010 r.          

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07.09.2010 r.      

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Zarządzeniem Nr 375/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17.09.2010 r.          

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Uchwałą Nr XL/240/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28.09.2010 r.      

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Zarządzeniem Nr 383/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14.10.2010 r.          

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Uchwałą Nr XLI/244/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29.10.2010 r.      

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 



 Uchwałą Nr XLII/254/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11.11.2010 r.      
        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Zarządzeniem Nr 388/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19.11.2010 r.          

        w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
  
wprowadza się następujące zmiany:  
 

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości   
     26.497.848,00 zł., z tego: 

 dochody bieżące w kwocie        25.369.407,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie          1.128.441,00 zł. 
zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały. 

    2.Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z            
        zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  
                                                                                                              5.302.800,00 zł” 

 
2.  Paragraf 2  ust.1 i ust.2 pkt 1  otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok  w wysokości   
     34.571.587,00 zł.,   z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                              23.478.894,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                 11.092.693,00 zł.  
       zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 
     2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :  
      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami w wysokości                                                                 5.302.800,00 zł.” 
 

3. Paragraf 4  otrzymuje brzmienie: 
„Określa się wysokość wydatków majątkowych w kwocie 11.092.693,00 zł. i wykaz inwestycji 
oraz wysokość wydatków realizowanych w 2010 roku w kwocie 10.732.693,00 zł., zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.” 

 
4. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:  
   „Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:  

1) przychody                                          1.197.670,00 zł., 
2) wydatki                                          1.196.855,00 zł.,  

      zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”. 
 
5. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie: 

„Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:   
1)  dochody                                                      31.319,00 zł., 
2)  wydatki                                                        41.711,00 zł., 

   zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”  
 
6. Paragraf 14 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz 
określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem 
nr 6 do niniejszej uchwały.”  

    
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         



Uzasadnienie 

do Uchwały  nr II/6/10 Rady Gminy Sieroszewice  

z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie  na rok 2010. 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 107.900,00 zł.  
Podstawą zmian jest :  

 Pismo PZU SA Oddział w Poznaniu Nr BMA-AN-185/11/10 z dnia 5 listopada 2010r. w 
sprawie przyznania środków na sfinansowanie zadania prewencyjnego  dotyczącego 
dofinansowania przez PZU SA rozbudowy monitoringu wizyjnego w kwocie 2.900,00 zł.  

 zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł. na podstawie pisma z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departament Środowiska   z dnia 
08.11.2010 r. w związku z przyznaniem nagrody dla Szkoły Podstawowej w Strzyżewie i 
Zamościu po 15.000,00 zł  w ramach konkursu pn. „Działania proekologiczne i 
prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich.” Powyższą kwotę szkoły 
przeznaczą na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.    

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-449/10 z dnia 29.11.2010r. w sprawie 
zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty 
zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, 
huraganu, obsunięcia się ziemi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 
lipca 2010 roku, w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla 
rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji 
rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan 
w 2010 r.  

Zwiększa się przychody i wydatki w dochodach własnych dotyczących wynajmu 
pomieszczeń w Zespole Szkół w Sieroszewicach o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na 
utrzymanie tych obiektów szkolnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. ”Modernizacja nawierzchni drogi 
gminnej we wsi Wielowieś – dojazdowej do ZS Wielowieś” o kwotę zł. 95.500,00 do kwoty 
4.500,00zł z powodu nie wyłonienia wykonawcy w przeprowadzonym przetargu – brak ofert . 
Środki te przeznacza się  na bieżące utrzymanie dróg – odśnieżanie. 

Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków Gminnego Zakładu 
Komunalnego w celu  właściwej  realizacji kosztów zgodnie z załącznikiem nr 4. 

W związku z podjęciem Uchwały Nr 2/11/2010 Zebrania Wiejskiego w Strzyżewie   w dniu 
16.11.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/09/2009 z dnia 29.09.2009r. Zebrania Wiejskiego 
w Strzyżewie dokonuje się przeniesień wydatków wcześniej planowanych  na wydatki jak w  
załączniku nr 6 do niniejszej uchwały . 

Dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami po stronie dochodów 
i wydatków  w celu  właściwej  realizacji budżetu. 

 
 
 

 


