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Uchwała nr XXI/145/2012 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 25 października 2012 roku  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 

 

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 XI/107/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22.12.2011 r.   

       w sprawie budżetu na rok 2012 zmienionej: 

 Zarządzeniem nr 130/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20.02.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Uchwałą nr XIII/112/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23.03.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Uchwałą nr XIV/117/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18.04.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 149/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26.04.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Uchwałą nr XV/122/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29.05.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Uchwałą nr XVI/127/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27.06.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 170/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 03.07.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 172/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17.07.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Uchwałą nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 08.08.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 185/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29.08.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Uchwałą nr XIX/139/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13.09.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012 



 

 2 

 Uchwałą nr XX/144/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24.09.2012 r.                         

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 197/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25.09.2012 r.                    

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 185/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 

29.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 200/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 03.10.2012 r.                    

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Paragraf 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie           25.157.677,00 zł., 

           z tego: 

 dochody bieżące w kwocie          23.960.192,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie            1.197.485,00 zł.     

       zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.” 

2.  Paragraf 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok  w łącznej kwocie           24.641.774,00 zł.,  

           z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                               23.051.773,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                   1.590.001,00 zł.  

          zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.” 

3.  Paragraf 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

  „ 1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych  realizowanych w 2012 roku w kwocie 

        1.590.001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.” 

4. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie: 

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

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych         560.000,00 zł; 

2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych                 229.576,00 zł; 

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 171.500,00 zł.  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”   

5.  Paragraf 12 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 5 do niniejszej uchwały.” 
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6. Paragraf 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  „ 2. Wyodrębnia 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.” 

7. Paragraf 14 otrzymuje brzmienie” 

    „ Określa się plan dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych: 

           1) dochody                                                                                         33.600,00 zł., 

           2) wydatki                                                                                           33.600,00 zł. 

           zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XXI/145/2012 z dnia 25 października 2012 r.  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012  
 
 Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 50.371,00zł.                 
Podstawą zmian w budżecie jest pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-
I.3111.366.2012.3 z dnia 09 października 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji 
celowych na rok 2012 o kwotę 11.371,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków               
w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 
wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.  
  Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, rozdział 85212, paragraf 2360                    
o kwotę 3.500,00 zł. zwiększając jednocześnie wydatki związane z realizacją świadczeń 
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  
 Zwiększa się dochody własne po stronie przychodów i kosztów w Zespole Szkół           
w Wielowsi w związku z wyższymi niż planowano wpłatami za wynajem sali gimnastycznej 
i sali korekcyjnej.  
 Zgodnie z Uchwałą nr 1/2012 Zebrania Wiejskiego wsi Psary z dnia 18 września 
2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu 
sołeckiego na rok 2012 dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 wprowadzając 
przedsięwzięcie  p.n. „ Budowa chodnika w m. Psary ul. Łąkowa” – kwota 10.180,00 zł. 
zmniejszając planowane środki na zadanie „Rozbudowa i przebudowa domu ludowego w 
Psarach przy ul. Środkowej 33 (dz. nr 263/2)” do kwoty 16.000,00 zł.  

 Zwiększa się dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
o kwotę 35.500,00 zł.  w związku z większymi niż planowano wpływami                z 
gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem    na 
bieżące utrzymanie wysypiska śmieci w m. Psary.   

Tworzy się dotacje celową w wysokości 3.355,00 zł. zgodnie z pismem Prezydenta 
Miasta Ostrowa na zadania inwestycyjne dotyczącą schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Wysocku Wielkim poprzez zmniejszenie wydatków na prowizje bankowe.  

Wprowadza się w dziale 700, rozdz. 70005 paragraf 4590 Kary i odszkodowania 
wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z wytyczeniem działki nr 435/7 Pani 
Teresy Duczmal zam. w Sieroszewicach przeznaczonej pod drogę gminną. Działka                      
ta z mocy prawa przechodzi na własność gminy za odszkodowaniem uzgodnionym                    
z właścicielem. Szacunkowa wartość odszkodowania wynosi ok. 15.000,00 zł. brutto, 
jednocześnie zmniejszając wydatki na prowizje bankowe.  

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu przy remizie, 
bibliotece publicznej i scenie koncertowej w Strzyżewie” o kwotę 7.000,00 zł. poprzez 
zmniejszenie wydatków na prowizje bankowe. 

Stosownie do Uchwały Nr 18/1292/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 16 października 2012 r. dokonuje się zmiany zgodnie z sugestią RIO.  

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami planowanych 
dochodów i wydatków, w celu racjonalnego wykonania budżetu.         
  
 


