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Uchwała nr IV/18/2011 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 11 marca 2011 roku  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 211,212, 

214, 215, 222, 235-237,239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) 

Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr III/14/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29.12.2010r. w sprawie 

budżetu na rok 2011 zmienionej: 

 Zarządzeniem Nr 11/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.01.2011r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2011 

wprowadza się następujące zmiany: 

 1.Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie           27.867.720,00 zł., 

           z tego: 

 dochody bieżące w kwocie          23.689.054,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie            4.178.666,00 zł. 

2.  Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

 1)  dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań  zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami  w wysokości                                                            3.594.871,00 zł.  

2)  środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem 

środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie     3.763.550,00 zł. 

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.”  

2.  Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok  w łącznej kwocie           26.125.889,00 zł.,  

           z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                               22.055.009,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                 4.070.880,00 zł.  
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  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań   

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   w wysokości  3.594.871,00 zł. 

zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.”  

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 

„Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości                                                                        100.000,00 zł., 

2) celowe w wysokości                                                                        525.000,00 zł 

z tego: 

a) na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  55.000,00 zł, 

b) na udzielenie poręczenia                                                                  270.000,00 zł, 

c) na wydatki inwestycyjne                                                                   200.000,00 zł,” 

4. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Nadwyżkę budżetu w wysokości  1.741.831,00 zł. przeznacza się na spłatę        

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości                     

3.170.403,00 zł. 

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości                        

4.912.234,00 zł., 

 Przychody i rozchody budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. ”  

5.  Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:  

  „ 1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych  realizowanych w 2011 roku w kwocie  

4.070.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

     2. Ustala się wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, 

EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011r. 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”   

6.  Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:  

  „ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych        593.669,00 zł., 

2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych                543.734,00 zł., 

3)  dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 80.000,00 zł.  

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.” 
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7.  Paragraf 8 otrzymuje brzmienie: 

   „ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie    2.080.628,00 zł, 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i 

kredytów w kwocie                                                                        2.080.628,00 zł.” 

8.  Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:                                                                                               

   „ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

125.000,00 zł. i przychody z niewykorzystanych środków za 2010r. z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.884,00 zł. przeznacza się 

na: 

1) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

w kwocie 120.384,00 zł., 

2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 

kwocie  45.500,00 zł.” 

9.  Paragraf 13 otrzymuje brzmienie: 

   „Dochody z wpływu z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu  ochrony 

środowiska określonych ustawą. 

     zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.” 

10. Paragraf 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

    „Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków  z podziałem kwot oraz   

określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z 

załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.” 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr  IV/18/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11marca 2011r. 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 

Zwiększa się plan budżetu gminy  po stronie dochodów o kwotę zł 91.858,00 zł, a po 
stronie wydatków o kwotę  388.433,00 zł. 
Podstawą zmian w budżecie jest: 
Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST 3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011roku w sprawie 
przekazania informacji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2011 o rocznych kwotach 
poszczególnych części subwencji ogólnej.  Dla naszej gminy została zwiększona 
subwencja ogólna  w części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 86.495 zł. 
Powyższą kwotę przeznaczono na: 
 wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Sieroszewicach – kwota 16.025,00 zł 
 montaż kotła c. o. w Zespole Szkół w Wielowsi – kwota 37.100,00 zł, 
 na bieżące utrzymanie dróg – kwota 3.127,00 zł, 
 na dotacje dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej  - kwota 20.000,00 zł. 
 na bieżące utrzymanie boisk ORLIK -1.000,00 zł, 
 na zamontowanie zestawu dozującego reagent ferrox C-5 (chlorek żelaza 

modyfikowany) do urządzeń kanalizacji sanitarnej – 4.000,00 zł, 
 na spłatę pożyczki w BGK Filia Kalisz 5.243,00 zł. 
Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z 
dnia 2 marca 2011r. przyznania dotacji w wysokości 10.606,00 zł z przeznaczeniem na 
realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o narodowym spisie 
powszechnym ludności. 
Zmniejsza się planowane dochody w  związku z rozpatrzeniem wniosku o płatność  przez 
Samorząd Województwa o kwotę zł 5.243,00 zł , w związku z odmową wypłaty części 
pomocy w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. 
Po podpisaniu umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w dniu 
26 stycznia 2011 roku w sprawie przyznania pomocy w ramach działania 313,322,323 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadania inwestycyjne pn.  
„ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów 
rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca” i  
„Budowa ścieżki w Latowicach”  
przenosi się planowane wydatki w budżecie między działami , rozdziałami i paragrafami z 
końcówki 0 na końcówkę 7 i 9. Zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. 
Zmniejsza się wydatki na inwestycje dotyczące budowy nowego przedszkola w m. 
Strzyżew kwota 614.000,00 zł i Modernizacji budynku po starej szkole na przedszkole w 
m. Strzyżew kwota  36.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając deficyt budżetowy 
zaplanowany na 2011 rok. 
Na wniosek Sołectwa Ołobok dokonuje się zmian planowanych wydatków w funduszu 
sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 
Wprowadza się wolne środki za 2010 rok w kwocie 1.089.775,00 zł z przeznaczeniem jak 
niżej: 
Wolne środki to kwota 1.089.775,41 zł. = 1.089.775,00 zł. 
 niewykorzystane środki w 2010r. na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi – 

40.884,00 zł; z przeznaczeniem na w/w cel 
 niewykorzystane środki w budżecie gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych 

przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 
97.424,00 zł  z przeznaczeniem na :  

 budowę sieci wodociągowej w m. Strzyżew – Strzyżówek  - 30.000,00 zł, 

 budowa sieci wodociągowej w m. Rososzyca ul Ostrowska – 15.000,00 zł, 
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 modernizacja SUW Namysłaki poprzez budowę zapasowego zbiornika na 
wodę ze środków z opłat i kar środowiskowych 52.424,00 zł, 

 modernizacja SUW Namysłaki poprzez budowę zapasowego zbiornika na wodę z 
wolnych środków budżetowych kwota  247.576,00 zł, Ogólny koszt 300.000,00 zł, 

 budowa drogi dojazdowej do boiska sportowego (ORLIK) w m. Wielowieś- 
100.000,00 zł, 

 modernizacja drogi w m. Rososzyca ul. Leśna – 50.000,00 zł, 
 modernizacja drogi gminnej w m. Strzyżew ul. Lorki  - 61.891,00 zł, 
 budowa chodnika w m. Biernacice – 20.000,00 zł 
 rezerwa celowa na dofinansowanie do planowanych inwestycji drogowych ujętych w 

budżecie gminy w 2011r. – 200.000,00 zł, 
 wykonanie oznakowania dróg gminnych – 50.000,00 zł, 
 modernizacja terenu przed szkołą podstawową w Strzyżewie – 50.000,00 zł, 
 organizacja gminnych dożynek  - 40.000,00 zł, 
 zwiększenie dotacji na inwestycje dla GOK Sieroszewice - 50.000,00 zł, 
 instalacja klimatyzacji na Sali w Domu Rolnika w m. Ołobok  - 6.000,00 zł, 
 remont zaplecza kuchennego na Sali w m. Westrza – 15.000,00 zł, 
 budowa boiska sportowego dla młodzieży wsi Namysłaki –II etap  - 30.000,00 zł, 
 utrzymanie i konserwacja nawierzchni boisk sportowych (ORLIK) 7.500,00 x 2  - 

15.000,00 zł.  
 zakup nieruchomości gruntowej w Sieroszewicach  Działka . Nr 238 o powierzchni 

0,06  ha KW 3086 obręb Sieroszewice - 16.000,00 zł 
 

 
Dokonuje się przeniesień w planowanych wydatkach  między działami rozdziałami i 
paragrafami w celu racjonalnego wykonywania budżetu. 
 


