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Uchwała Rady Gminy Sieroszewice 
nr XII/84/2015 z dnia 14 grudnia 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 
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17) Uchwałą nr XI/72/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 r.                      

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

18) Zarządzeniem nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015r. w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. Paragraf 1 ust.1otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie          29.810.793,05 zł., 

         z tego: 

 dochody bieżące w kwocie                29.284.647,33 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie                              526.145,72 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           29.953.246,05 zł.,  

         z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                                     25.835.754,20 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości               4.117.491,85 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 4.117.491,85  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                743.726,00 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                                                    1.854.365,00 zł., 
2) wydatki                                                     1.866.624,00 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. 
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7. 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                                                                                           34.229,00 zł. 

           2) wydatki                                                                                             34.229,00 zł.” 

           zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
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Uzasadnienie  
do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice nr XII/84/2015 

z dnia 14 grudnia 2015 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

 
 

           Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę ogółem 
350.638,15 zł. 

Zwiększa się dochody budżetowe o środki pochodzące z opłat i kar                                  
za korzystanie ze środowiska o kwotę 111,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z 
ochroną środowiska. 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 727,00 zł. w związku z wypłatą 

odszkodowania z PZU S.A. za uszkodzone ogrodzenie Domu Ludowego w Parczewie       

z przeznaczeniem na naprawę w/w ogrodzenia. 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.104,00 zł. w związku z wypłatą 

odszkodowania z PZU S.A. za uszkodzenie pokrycia dachowego wskutek dewastacji w 

Przedszkolu w Wielowsi z przeznaczeniem na naprawę. 

Zwiększa się planowane dochody we wpływach z podatków od osób fizycznych i 

prawnych o kwotę 27.885,15  zł., zwiększając jednocześnie wydatki na zakup energii w 

oświetleniu ulicznym. 

W związku z osiągnięciem wyższych dochodów niż planowano na rok 2015      oraz 

w celu prawidłowej realizacji wydatków zwiększa się plan finansowy Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2015 o kwotę 100.000,00 zł.             po stronie 

dochodów oraz po stronie wydatków. 

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe - majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości            o kwotę 
360.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając planowane wydatki: 

 w dziale 750 rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie i 75023 Urzędy Gmin głównie z 
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Powyższe oszczędności powstały w 
związku z dużą absencją chorobową pracowników, jak również  przebywających na 
świadczeniach rehabilitacyjnych.   

 z  inwestycji i zakupów inwestycyjnych, głównie komputerów, oprogramowania  i 
pozostałych wydatków bieżących.  

Ogółem kwota  – kwota 328.506,00 zł .  
Wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w m. Biernacice” -   

planowane środki w budżecie w kwocie 10.000,00 zł. 
Po wnikliwej analizie planowanych wydatków bieżących zmniejszono również takie 

wydatki, które nie będą wykonywane w 2015 r., i tak w dziale 700 zmniejszono 9.574,00 zł, 
w dziale 750 kwota 4.420,00 zł., w dziale 754 kwota 7.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do niniejszej uchwały  
 Zwiększa się plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa               w 
art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 330,00 zł. w związku                           
z przyznaniem odszkodowania za stłuczenie szyb w Zespole Szkół w Wielowsi.    

 Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 20.465,00 zł. w związku z niższymi niż 

planowano wpłatami rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach.   

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


