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Uchwała nr XI/101/2011 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 22 grudnia 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, 
 Uchwałą Nr X/93/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30.11.2011r. w sprawie     

       zmian w budżecie na rok 2011, 
wprowadza się następujące zmiany: 

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

  „1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie           28.958.719,00 zł., 

           z tego: 

 dochody bieżące w kwocie                     24.826.853,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie            4.131.866,00 zł.  



   

 2 

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                                                            4.114.926,00 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              26.782.825,00 zł.,  

           z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                                   22.724.593,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                       4.058.232,00 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       4.114.926,00 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   

4.058.232,00 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                497.557,00 zł., 

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

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.” 

5. Paragraf 7otrzymuje brzmienie: 

 „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:  

1) przychody                                                    1.332.850,00 zł., 

2) wydatki                                                     1.326.985,00 zł.,  

        zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.” 

6. Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:                                                                                            

   „ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

129.673,00 zł. i przychody z niewykorzystanych środków za 2010r. z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.884,00 zł. przeznacza się 

na: 

1) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

w kwocie 128.057,00 zł., 
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2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 

kwocie  42.500,00 zł.” 

7. Paragraf 13 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 6 do niniejszej uchwały.” 

 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

     



   

 4 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XI/101/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia  2011r.  w 
sprawie zmian w  budżecie na rok 2011. 
 
Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę  22.452,00 zł. 
 
Podstawą zmian w budżecie Gminy jest: 

 Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/31g/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011r. 
w sprawie przekazania gminie środków z rezerwy  części oświatowej subwencji 
ogólnej w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 
związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty 
Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 
Karty Nauczyciela. 

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-545/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2011 o kwotę 740,00 zł. z 
przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa             z tytułu 
wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek                        do 
świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program 
wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. m 

Zwiększa się planowane dochody własne z tytułu: 
 opłat za wydane  zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota zł  4.673,00                      

z przeznaczeniem realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 

 wpływów związanych z opłatą i karami za korzystanie ze środowiska kwota zł 
7.750,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska. 

 dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań 
zleconych ustawami kwota 6.002,00 zł – dotyczy wpłat środków w wysokości 20% 
wyegzekwowanych od dłużnika  alimentacyjnego, z przeznaczeniem              na 
wydatki związane z ich egzekwowaniem. 

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci             w 
przedszkolach o kwotę 1.713,00 zł. jednocześnie zmniejszając wydatki na zakup środków 
żywności. 

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

 
 
 


