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Uchwała nr VII/69/2011 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 11 sierpnia 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 

 Uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11.03.2011r. w sprawie    
       zmian w budżecie na rok 2011, 
  Zarządzeniem Nr 30/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.03.2011r.   
    w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, 
 Uchwałą Nr V/32/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 09.05.2011r. w sprawie     

       zmian w budżecie na rok 2011, 
 Zarządzeniem Nr 45/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19.05.2011r.                  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, 
 Uchwałą Nr VI/59/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28.06.2011r. w sprawie     

       zmian w budżecie na rok 2011, 
 Zarządzeniem Nr 66/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25.07.2011r.                  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, 
 

wprowadza się następujące zmiany: 

 1. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie           28.434.871,00 zł., 

           z tego: 

 dochody bieżące w kwocie                     24.136.623,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie            4.298.248,00 zł. 

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.” 

2. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

   „1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok  w łącznej kwocie           26.258.977,00 zł.,  

           z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                               22.527.164,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                   3.731.813,00 zł.  

     zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.”  
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3.Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 

„Tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości                                                                             20.000,00 zł., 
2) celowe w wysokości                                                                           387.450,00 zł 
z tego: 
a) na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   55.000,00 zł, 
b) na udzielenie poręczenia                                                                  222.450,00 zł, 
c) na wydatki inwestycyjne                                                                    110.000,00 zł,” 
 
4. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Nadwyżkę budżetu w wysokości  2.175.894,00 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                          

        2.736.334,00 zł. 

    3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości                           

        4.912.228,00 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  

3.731.813,00 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        618.669,00 zł., 

2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych                498.984,00 zł., 

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 94.750,00 zł.  

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.” 

7.  Paragraf 8 otrzymuje brzmienie: 

   „ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie    1.646.559,00 zł, 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i 

kredytów w kwocie                                                                        1.646.559,00 zł.” 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      
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Uzasadnienie 
do Uchwały  nr VII/69/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 sierpnia 2011 roku w 

sprawie zmian  w budżecie na rok 2011. 
 
Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę zł 385,00 natomiast po stronie 
wydatków  o kwotę zł  295.503,00. 
Podstawą zmian w budżecie jest: 
 Pismo Ministerstwa Finansów  Nr ST3/4826/11-76/DWX/11/1355/2010 z dnia 

06.07.2011r. w sprawie zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej  na 2011 
rok o kwotę zł 2.885,00 jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące budżetu. 
 Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-225/11 z dnia 28.07.2011r. 

zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2011 w dz. 852, rozdz.85214 o kwotę zl 
2.500,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 
gwarantowanej z budżetu państwa. 

 
W związku z przeprowadzoną procedura przetargową  i podpisaniem umów na planowane 
wcześniej zadania inwestycyjne  realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 dostosowuje się plany wydatków do kwot realnych zgodnie z 
załącznikiem Nr 2, Nr 4  i Nr 5 do niniejszej Uchwały. Zmniejsza się planowane wydatki  
majątkowe o kwotę o kwotę 261.568,00 zł  jednocześnie zmniejszając wcześniej 
zaplanowane przychody (plan z zaciągniętych kredytów i pożyczek) . Zgodnie z 
załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 
Dotyczy to zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „ Modernizacja SUW 
Namysłami poprzez budowę zapasowego zbiornika na wodę  kwota 275.400,00 zł  z 
przeznaczeniem na: 

    zmniejszenie planowanych przychodów kwota 215.400,00 zł, 
 na promocję gminy kwota 20.000,00 zł,  
 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie 

Latowice – Sieroszewice II etap” kwota 40.000,00 zł . 
Zdejmuje się w planowanym budżecie środki na wydatki majątkowe – dotacje celową 
przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne  dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące 
wydatki ochotniczych straży pożarnych w gminie. 
Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa odcinka sieci wodociągowej 
w m. Parczew (przy parku)” o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki 
melioracji wodnej.   
W związku z podpisaną umową z SBL przez GOK Sieroszewice na kredyt  na 
finansowanie inwestycji ze środków unijnych na kwotę zł  222.450,00 zmniejsza się 
planowana rezerwę na poręczenie przez Gminę o kwotę  47.550,00 zł , jednocześnie 
zmniejszając planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
Dokonuje się przeniesień między paragrafami w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa 
wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych 
mieszkańców wsi Rososzyca, jednocześnie zmniejszając przychody z zaciągniętych 
pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej, kwota zł  25.118,00. 
 
Dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w rozdziale Drogi publiczne 
gminne wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni drogi 
gminnej w m. Wielowieś ul. Ceglana  na odcinku od ulicy Grabowskiej wraz z 
utwardzeniem poboczy” na kwotę zł 65.900,00. 
  
Dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami  po stronie dochodów 
i wydatków w celu właściwej realizacji budżetu. 


