
 
 
                         

                                                   
 

- 1 - 

 

Uchwała Rady Gminy Sieroszewice 
nr XI/72/2015 z dnia 30 października 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 2015 r., poz. 1515), 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 2015r.                         

w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

3) Uchwałą nr V/31/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2015r.                     

w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

4) Zarządzeniem nr 58/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

5) Uchwałą nr VI/41/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2015r.                     

w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

6) Zarządzeniem nr 61/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

7) Uchwałą nr VIII/48/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015r.                     

w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

8) Zarządzeniem nr 69/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lipca 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

9) Uchwałą nr IX/58/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 lipca 2015r.                     

w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

10) Zarządzeniem nr 79/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 lipca 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

11) Zarządzeniem nr 89/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

12) Uchwałą nr X/62/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 września 2015 r.                      

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

13) Zarządzeniem nr 90/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

14) Zarządzeniem nr 93/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

15) Zarządzeniem nr 96/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 października 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

16) Zarządzeniem nr 100/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 

2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

wprowadza się następujące zmiany:  
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1. Paragraf 1 ust.1otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie          30.155.950,19 zł., 

         z tego: 

 dochody bieżące w kwocie                29.269.404,47 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie                              886.545,72 zł.” 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

2. Paragraf 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok  w łącznej kwocie           30.298.403,19 zł.,  

         z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                                     26.109.811,19 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości               4.188.592,00 zł.” 

         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

3. Paragraf  5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

     „1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych  realizowanych w 2015 roku w kwocie 

           4.188.592,00 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        681.000,00 zł., 

2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych                722.537,00 zł., 

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych      330.298,00 zł” 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.   

 

5. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie: 
„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:  
1) przychody                                                    1.754.365,00 zł., 
2) wydatki                                                     1.766.624,00 zł.”  

     zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 
 

6. Paragraf 12 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. 

 

7. 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 7 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 XI/72/2015 
z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. 

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 157.154,00 zł. 
Podstawą zmian w budżecie jest: 

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.408.2015.7 z dnia 08 października 

2015r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2015 o kwotę 

10.823,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych       

w części gwarantowanej z budżetu państwa.  

 Umowa nr 338/2015 z dnia 30 września 2015 zawarta pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej     w 

formie dotacji celowej w kwocie 70.000,00 zł. na dofinansowanie budowy 

(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji 

gruntów jako obręb Biernacice. 

 Umowy nr 48/KFS/2015 oraz 48-1/KFS/2015 z dnia 16 października 2015 r. 

zawarte pomiędzy Powiatem Ostrowskim – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy 

w Ostrowie Wlkp. a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej                      w 

Sieroszewicach dotyczące sfinansowania ze środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników              

i pracodawcy w kwocie 704,00 zł. oraz 2.824,00 zł.   

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14 października 

2015r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2015 o kwotę 

34.757,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. 

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 15 października 

2015r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2015 o kwotę 

18.100,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów. 

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 

2015r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2015 o kwotę 

14.542,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 

250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze 

czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.  

 

Przekazuje się dotację celową dla Gminnego Zakładu Komunalnego                           

w Sieroszewicach w wysokości 15.000,00 zł. zmniejszając jednocześnie środki 

zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania 

terenów zielonych i boisk w gminie Sieroszewice”.  W związku z powyższym zwiększa się 

plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach o kwotę 15.000,00 zł. 

po stronie dochodów i wydatków.   

   Zwiększa się dochody budżetowe o środki pochodzące z opłat i kar                                  

za korzystanie ze środowiska o kwotę 704,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z 

ochroną środowiska.  

Zwiększa się dochody z tytułu  opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 

4.700,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów 

alkoholowych.  
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Zwiększa się dotację celową na pomoc finansową do powiatu ostrowskiego                   

o kwotę 80.000,00 zł. poprzez zmniejszenie niewykorzystanych środków z innych zadań 

inwestycyjnych w drogach.  

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023 § 4010 o kwotę 39.746,00 zł. zwiększając 

jednocześnie wydatki na : 

 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 18.746,00 zł.                             

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu (radiowozu 

oznakowanego) na potrzeby Posterunku Policji w Sieroszewicach, 

 dofinansowanie do oświetlenia parku w „Centrum Wsi w Ołoboku” – 15.000,00 zł., 

 zakup paneli podłogowych do pomieszczenia w dawnej szkole w Psarach – 

3.000,00 zł., 

 renowacja oraz malowanie ławek w Centrum Wsi w Sieroszewicach – 3.000,00 zł. 

 

Na podstawie Uchwały nr 2/2015 zebrania wiejskiego w Biernacicach z dnia              

28 września 2015 r. zmienia się przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 

2015 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.   

Zgodnie z Uchwałą nr 19/1104/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej                  

w Poznaniu z dnia 7 października 2015 r. wyeliminowano wskazane nieprawidłowości               

w uchwale budżetowej na 2015 rok.  

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami likwiduje się § 2720 -

dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych                                     

i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym                   

do sektora finansów publicznych a zwiększa się § 4340 – zakup usług remontowo-

konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek 

budżetowych – kwota 27.500,00 zł.  

Dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami po stronie 
dochodów i wydatków oraz między zadaniami inwestycyjnymi w celu racjonalnego 
wykonania budżetu. 
  

 


