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Uchwała nr X/93/2011 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 30 listopada 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, 
 Uchwałą Nr VII/69/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11.08.2011r. w sprawie     

       zmian w budżecie na rok 2011, 
 Zarządzeniem Nr 78/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16.08.2011r.                  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, 
 Zarządzeniem Nr 80/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.08.2011r.                  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, 
 Uchwałą Nr VIII/81/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30.09.2011r. w sprawie     

       zmian w budżecie na rok 2011, 
 Zarządzeniem Nr 92/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06.10.2011r.                  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, 
 Uchwałą Nr IX/86/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28.10.2011r. w sprawie     

       zmian w budżecie na rok 2011, 
 

wprowadza się następujące zmiany: 

 1. Paragraf 1 ust. 1 i 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie           28.936.267,00 zł., 

           z tego: 

 dochody bieżące w kwocie                     24.770.336,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie            4.165.931,00 zł. 
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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                                                            4.114.186,00 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              26.760.373,00 zł.,  

           z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                                   22.702.161,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                       4.058.212,00 zł.  

   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       4.114.186,00 zł. 

     zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.”  

3. Paragraf 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

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

4.058.212,00 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        618.669,00 zł., 

2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych                503.363,00 zł., 

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 92.655,00 zł.  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.” 

5. 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 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 Nr X/93/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2011r.  w 
sprawie zmian w  budżecie na rok 2011. 
 
Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę  75.586,00 zł. 
 
Podstawą zmian w budżecie Gminy jest: 

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3111-395/11 z dnia 09.11.2011r. w 
sprawie  zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2011 o kwotę zł 8.860,00 z 
przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z 
dnia 27 września 2011r. 

 Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/21g/BKU/11 w sprawie przekazania 
Gminie Sieroszewice na rok 2011 kwotę 70.000,00 zł  ze środków rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia 
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanej hali sportowej przy 
Zespole Szkól w Wielowsi. 

 Zmniejsza się po stronie planowanych w budżecie  dochodów i wydatków kwotę  
3.274,00 zł w związku z niższymi niż planowano wpłatami rodziców na wyżywienie 
dzieci w przedszkolach.  

 
Wprowadza się prawidłowy paragraf w planowanych wydatkach na uczestniczenie przez 
Gminę Sieroszewice w pokrywaniu części kosztów zakupu samochodu operacyjnego na 
potrzeby  Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. kwotę w wysokości 
25.000,00 zł. Środki których mowa wyżej Gmina wpłaci na rachunek bankowy 
„Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 
 
Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Psary na podstawie Uchwały Nr 2/2011 Zebrania 
Wiejskiego wsi Psary z dnia 12.11.2011r.  w sprawie zmiany uchwały Nr 1/2010  dokonuje 
się zmian w funduszu sołeckim zamiast planowanej rozbudowy Domu Ludowego w 
Psarach wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w m. Psary ul. 
Łąkowa”. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 
 
Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Strzyżew na podstawie Uchwały Nr 2/XI/2011 Zebrania 
Wiejskiego wsi Strzyżew z dnia 28.11.2011r.  w sprawie zmiany uchwały Nr 1/2010  
dokonuje się zmian w funduszu sołeckim zamiast planowanej kwoty 22.594,00 zł na 
zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 
przebudowę byłej Szkoły Podstawowej w Strzyżewie na bibliotekę z czytelnią”  wprowadza 
się kwotę 20.676,00 zł. Natomiast różnice w wysokości 1.918,00 zł przeznacza się na 
zwiększenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup siatki ogrodzeniowej do 
ogrodzenia terenu wokół Sali Wiejskiej w m. Strzyżew”. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do 
niniejszej uchwały 
 
Dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi                                  
w Publicznym Przedszkolu w Latowicach i tak: 
- zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Budowa parkingu przy Publicznym 
  Przedszkolu w Latowicach o kwotę zł. 936,00, 
- zwiększa się nakłady na zadanie pn. „ Budowa ogrodzenia przy Publicznym 
  Przedszkolu w Latowicach o kwotę zł 936,00. 
 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.   
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W związku z pismem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr WE.4456.223.2011 
– WE-RKW-695-0 z dnia 21.11.2011r. dotyczącego zwrotu kosztów dotacji udzielonej w 
2011r. niepublicznemu przedszkoli w Ostrowie Wielkopolskim w wysokości 1.674,50 zł na 
dziecko zamieszkałe na terenie Gminy  
 
 
Sieroszewice zwiększa się dotacje na w/w cel. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

 
Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów 
i wydatków  w celu właściwej realizacji budżetu. 

 
 


