Uchwała Rady Gminy Sieroszewice
nr IX/58/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 212, 214, 215,
222, 223, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr II/11/2014 z dnia 30 grudnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej:
1) Zarządzeniem nr 10/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 stycznia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
2) Uchwałą nr IV/23/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
3) Uchwałą nr V/31/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
4) Zarządzeniem nr 58/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
5) Uchwałą nr VI/41/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
6) Zarządzeniem nr 61/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
7) Uchwałą nr VIII/48/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
8) Zarządzeniem nr 69/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lipca
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
wprowadza się następujące zmiany:

2014r.
2015r.
2015r.
2015r.
2015r.
2015r.
2015r.
2015r.
2015r.

1. Paragraf 1 ust.1 i 2 pkt 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie
29.273.503,74 zł.,
z tego:
 dochody bieżące w kwocie
28.505.203,74 zł.
 dochody majątkowe w kwocie
768.300,00 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
3.964.121,23 zł.”
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie
z tego:
 wydatki bieżące w wysokości
 wydatki majątkowe w wysokości
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29.415.956,74 zł.,
25.314.154,74 zł.
4.101.802,00 zł.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami w wysokości
3.964.121,23 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) celową w wysokości
617.000,00 zł.,
z tego na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
57.000,00 zł.
- rezerwę na zadania inwestycyjne finansowane ze środków unijnych, o których mowa
w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy
560.000,00 zł.”
4. Paragraf 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2015 roku w kwocie
4.101.802,00 zł.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
665.000,00 zł.,
2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
585.537,00 zł.,
3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
385.788,00 zł”
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Paragraf 14 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 5 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 Rady Gminy nr IX/58/2015
z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 53.630,02 zł.
Podstawą zmian w budżecie jest:
 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.240.2015.8 z dnia 9 lipca 2015 r. w
sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2015 o kwotę 500,00 zł.
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty
obsługi tego zadania,
 pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.127.2015.8 z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na rok 2015 w wysokości 35.953,02 zł.
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników z przeznaczeniem
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.243.2015.8 z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2015 o kwotę 4.177,00 zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budżetu państwa.
1. Zwiększa się dotację celową przekazaną przez gminę na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień na wydatki stanowiące zwrot kosztów
poniesionych przez gminę za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach o kwotę
zł. 53.000,00 , jednocześnie zmniejszając
planowane wydatki bieżące
a konkretnie z ubezpieczeń mienia gminy. Po podpisaniu polis ubezpieczeniowych
pozostałe środki przeznacza się na w/w cel.
2. Zwiększa się środki na zadania inwestycyjne i bieżące w drogownictwie na:
1) „Budowę chodnika w m. Kania II etap” - 18.500,00 zł., zmniejszając planowane
wydatki bieżące na remonty dróg gminnych;
2) „Budowę chodnika w m. Bibianki” - 10.000,00 zł., zmniejszając planowane
wydatki bieżące na remonty dróg gminnych;
3) wprowadza się dotację dla powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie
własnych zadań bieżących w kwocie 50.000,00 zł. zmniejszając planowane
wydatki bieżące na remonty dróg gminnych;
3. Zwiększa się planowane udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z
o.o. w Kaliszu o kwotę 24.000,00 zł , zmniejszając zaplanowane wydatki bieżące z
oczyszczania miast i wsi (wydatki dotyczą utrzymania wysypiska śmieci w
Psarach).
4. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat
osoby fizyczne w kwocie 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
1) wydatki związane z remontem na boisku Orlik w Wielowsi – 2.000,00 zł.,
2) dofinansowanie do środków sołeckich remontu dachu na sali wiejskiej
w Rososzycy – 7.000,00 zł.,
3) dofinansowanie do środków sołeckich remontu Pomnika Pamięci Narodowej
w Westrzy – 4.000,00 zł.
5. Na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Parczew zmienia się zadanie
w Funduszu Sołeckim na 2015 rok wsi Parczew zamiast „Remont wewnątrz w sali
wiejskiej w Parczewie” kwota 21.248,00 zł. wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.
„Wykonanie siłowni zewnętrznej przy sali w Parczewie”, kwota 21.248,00 zł.
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6. Rada Gminy zmniejsza planowaną rezerwę celową o kwotę 140.000,00 zł.,
zmniejszając rezerwę na zadania inwestycyjne finansowane ze środków unijnych, o
których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy do kwoty 560.000,00 zł.
z przeznaczeniem na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych – projektów
realizowanych w latach 2014-2020 ze współfinansowaniem ze środków UE
tj. na opracowanie dokumentacji technicznej na:
1) Modernizację budynku Sali wiejskiej w Parczewie - 10.000,00 zł;
2) Modernizację budynku Sali wiejskiej w Psarach - 10.000,00 zł;
3) Modernizację oczyszczalni ścieków w Rososzycy - 20.000,00 zł
4) zakup mebli – wyposażenia na salkę narad w Urzędzie Gminy - 60.000,00 zł.,
5) zakup 5 szt. parasoli, stołów i ławek do ustawiania w czasie imprez
organizowanych na świeżym powietrzu – 40.000,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami po stronie
dochodów i wydatków w celu racjonalnego wykonania budżetu,
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