Uchwała Rady Gminy Sieroszewice
nr V/31/2015 z dnia 17 kwietnia 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 2014r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej:
1) Zarządzeniem nr 10/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 stycznia 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
2) Uchwałą nr IV/23/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 1 ust.1 i ust.2 pkt 1otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie
28.371.309,00 zł.,
z tego:
 dochody bieżące w kwocie
27.753.009,00 zł.
 dochody majątkowe w kwocie
618.300,00 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
3.500.420,00 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
28.513.762,00 zł.,
z tego:
 wydatki bieżące w wysokości
24.819.168,00 zł.
 wydatki majątkowe w wysokości
3.694.594,00 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
3.500.420,00 zł.”
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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
473.087,00 zł.,
3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 326.788,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
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4. Paragraf 15 otrzymuje brzmienie:
„Określa się plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223
ust. 1 ustawy o finansach publicznych:
1) dochody
33.899,00 zł.
2) wydatki
33.899,00 zł.”
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały nr V/31/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2015
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 84.499,00 zł.
Podstawą zmian w budżecie jest:
1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2015.2 z dnia 18.03.2015r.
w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2015 rok o kwotę 667,00 zł.,
z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na
realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.64.2015.2 z dnia 10.03.2015r.
w sprawie ustalenia dotacji celowej na 2015 rok w wysokości 26.500,00 zł.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.87.2015.4 z dnia 26.03.2015r.
w sprawie zmiany planów dotacji celowych na 2015 rok poprzez:
 Zmniejszenie dz.852, rozdz.85212 § 201 o kwotę 4.000,00 zł. ,
 Zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz o kwotę 1.600,00 zł. z przeznaczeniem dla gmin na spłatę
dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011, 2012, 2013 i 2014 rok.
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.85.2015.8 z dnia 26.03.2015r.
w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2015 rok o kwotę 33.245,00zł.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o
charakterze socjalnym dla uczniów.
5. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-22/15
z dnia 11.03.2015r. w sprawie przyznania dotacji na 2015 rok w wysokości
16.242,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i
przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 r.
6. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.92.2015.8 z dnia 01.04.2015r.
w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2015 rok o kwotę 4.213,00zł.,
z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na
obsługę tego zadania.
7. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.99.2015.3 z dnia 08.04.2015r.
w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2015 rok o kwotę 500,00zł.,
z przeznaczeniem na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych za II
kwartał 2015r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w
wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, ze zmianami)
8. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzyżewie w sprawie zwiększenia
planowanych dochodów i wydatków w związku z wpływem odszkodowania
majątkowego związanego z uszkodzeniem mienia w wysokości 1.532,00 zł.,
z przeznaczeniem na cele remontowe – malowanie.
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9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków własnych o kwotę 899,00 zł. w związku
z wypłatą odszkodowania przez PZU za zerwanie paneli z opierzenia znajdującego
się nad wejściem do szkoły na skutek wichury.
Dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami po stronie dochodów
i wydatków w celu racjonalnego wykonania budżetu.
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