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Uchwała nr XXXII/240/2017 

 Rady Gminy Sieroszewice  

z dnia 20 grudnia 2017 roku  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

 

            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 2017 r., poz. 1875) 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 2017, poz.2077) Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr XXIII/163/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.                        

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej: 

1) Uchwałą nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

2) Uchwałą nr XXV/180/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 1 marca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

3) Zarządzeniem nr 245/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

4) Uchwałą nr XXVI/186/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

5) Zarządzeniem nr 252/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 kwietnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

6) Uchwałą nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 09 maja 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

7) Zarządzeniem nr 261/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

8) Zarządzeniem nr 267/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 05 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

9) Zarządzeniem nr 268/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

10) Uchwałą nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

11) Zarządzeniem nr 271/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 lipca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

12) Uchwałą nr XXIX/208/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

13) Zarządzeniem nr 288/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

14) Zarządzeniem nr 295/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

15) Zarządzeniem nr 298/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 września 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

16) Uchwałą nr XXX/216/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2017r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

17) Zarządzeniem nr 310/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 października  

2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 
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18) Uchwałą nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2017r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

19) Zarządzeniem nr 317/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada  

2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

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

„1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie              38.229.081,11 zł., 

     z tego: 

 dochody bieżące w kwocie              37.444.891,57 zł., 

 dochody majątkowe w kwocie                            784.189,54 zł. 

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                                                                                        12.483.164,51 zł. 

2)  środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem 

środków o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie                                                                                         

194.671,84  zł.,” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok  w łącznej kwocie               42.552.491,95 zł.,  

     z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                                    35.990.858,96 zł.,  

 wydatki majątkowe w wysokości               6.561.632,99 zł. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań   zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    

w wysokości                                           12.483.164,51 zł.,” 

 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych  realizowanych w 2017 roku w kwocie 

     6.561.632,99 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 2. Ustala się wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE  

i EFTA i innych  środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2017 

roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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        765.000,00 zł., 

2) zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla jednostek  

sektora finansów publicznych             227.800,00 zł.,   

3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych            2.074.076,07 zł., 

4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych     538.536,00 zł.”   

  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.  

5. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie: 

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:  

1) przychody                                                 2.305.126,45 zł., 

2) wydatki                                                   2.290.306,45 zł.,”  

    zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 
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6. 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 7 do niniejszej uchwały. 

 

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                                                                                               45.960,65 zł., 

    2) wydatki                                                                                                 45.960,65 zł.” 

    zgodnie z załącznikiem nr 8 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 XXXII/240/2017 Rady Gminy Sieroszewice  

z dnia 20 grudnia 2017r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 

 

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę  

576.453,67 zł. Podstawą zmian w budżecie jest: 

 Umowa nr 135-1/KFS/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. zawarta pomiędzy Powiatem 

Ostrowskim – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wlkp. a Gminą 

Sieroszewice oraz nr 135/KFS/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. zawarta 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 

kwotach 792,00 zł. oraz 3.960,00 zł.   

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.454.2017.4 z dnia 11 grudnia 2017 

r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 607.759,00 zł.  

z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. 

 Aneks nr 2 do umowy nr 00086-65151-UM1500123/16 z dnia 29.08.2016 zawarty w 

dniu 03.11.2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą 

Sieroszewice w sprawie zmniejszenia kwoty pomocy finansowej o kwotę 41.872,00 

zł. do kwoty 179.163,00 zł. dotyczy zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi 

gminnej we wsi Masanów  

ul. Szeroka gm. Sieroszewice”,  

 Wpłata na pomoc dla poszkodowanych w pożarze pałacu w Sieroszewicach – 

kwota 100,00 zł. 

 Wpłata na pomoc dla poszkodowanych w wybuchu gazu w Wielowsi – kwota 

790,00 zł. 

 Przyznanie odszkodowania z PZU S.A. w wysokości 1.899,74 zł.  

z przeznaczeniem na remont uszkodzonego mienia w Szkole Podstawowej  

w Masanowie, 

 Przyznanie odszkodowania z PZU S.A. w wysokości 1.500,00 zł.  

z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych wskutek silnego wiatru witaczy 

Gminy Sieroszewice, 

 Przyznanie odszkodowania z PZU S.A. w wysokości 1.380,00 zł.  

z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej wiaty przystankowej. 

 Przyznanie odszkodowania z PZU S.A. w wysokości 144,93 zł.  

z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy uszkodzonego mienia w 

Przedszkolu w Psarach, 

 

Przesunięto zadania w formie dotacji do realizacji na rok 2018: 

 dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 2.440,00 zł. na wydatki związane  

z wymianą kojców dla bezdomnych zwierząt, 

 dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 12.513,00 zł. na realizację zadania  

w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej tj. projektu pn.” Regionalna 

Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej”, jednocześnie zwiększając wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 

kwota 14.953,00 zł.  
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Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja Zespołu Szkół w 

Sieroszewicach” – kwota 2.000,00 zł. i „Termomodernizacja Zespołu Szkół  

w Wielowsi” – kwota 1.800,00 zł. zmniejszając jednocześnie zaplanowane środki  

na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu o oddział 

przedszkolny z zapleczem i pomieszczeniem wielofunkcyjnym” zgodnie  

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.   

 

Zwiększa się dochody własne w Szkole Podstawowej w Wielowsi o kwotę 8.999,77 zł. 

w związku z przyznaniem odszkodowań z PZU S.A.  

z przeznaczeniem na naprawę zerwanego dachu w wyniku huraganu oraz naprawę 

uszkodzonego sprzętu sieciowego wskutek wyładowań atmosferycznych.  

 

W związku z osiągnięciem większych wpływów niż przewidywano z usług 

samochodem asenizacyjnym zwiększa się plan finansowy Gminnego Zakładu 

Komunalnego na 2017 rok po stronie przychodów i kosztów o  kwotę 3.000,00 zł.  

 

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

 


