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Uchwała nr XXXIII/233/2013 
 Rady Gminy Sieroszewice  

z  dnia 19 grudnia  2013 roku  

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 

 

          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 2013 r., poz. 594 ze zm.) 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 zm.) 

Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie            25.643.921,00 zł., 

           z tego: 

 dochody bieżące w kwocie               25.085.547,00 zł., 

 dochody majątkowe w kwocie                    558.374,00 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                                                                  3.216.559,00 zł.  

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

środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie             125.432,00 zł., 

zgodnie z załącznikiem  nr 1.  

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok  w łącznej kwocie            25.862.327,00 zł.,  

           z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                                     23.370.829,00 zł.,  

 wydatki majątkowe w wysokości               2.491.498,00 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         3.216.559,00 zł., 

zgodnie z załącznikiem  nr 2. 

§ 3. Tworzy się rezerwy:        

1) ogólną w wysokości                     105.500,00 zł., 

2) celową w wysokości                       54.500,00 zł.,  

z tego na: 

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego            54.500,00 zł. 
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§ 4. 1. Deficyt  budżetu  w  kwocie  218.406,00 zł.  zostanie  sfinansowany  przychodami 

             z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.  

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości                    

1.700.000,00 zł. 

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 

1.481.594,00 zł. 

            Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3.  

§ 5. Ustala się wysokość wydatków majątkowych  realizowanych w 2014 roku w kwocie 

       2.491.498,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych        626.000,00 zł., 

2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych                348.789,00 zł., 

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych    130.000,00 zł.,  

zgodnie z załącznikiem nr 5.   

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:  

1) przychody                                                    1.591.815,00 zł., 

2) wydatki                                                     1.581.915,00 zł.,  

        zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie   1.700.000,00 zł., 

z tego na: 

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu                                       218.406,00 zł.,  

2) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych  

pożyczek i kredytów                                                                           1.481.594,00 zł. 

§ 9.  Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań               

do wysokości określonej w § 8 uchwały, 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie 

wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu  w zakresie wydatków 

na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych – między zadaniami 

w ramach działu tj. przyjętych zadań inwestycyjnych wynikających                                

z załącznika nr 4. 

§ 10. Ustala się kwotę 600.000,00 zł., do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać  

         zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art.226 ust.4 ustawy               

o   finansach publicznych.  
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§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

130.000,00 zł. przeznacza się na: 

1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii                     

w kwocie  42.000,00 zł.  

2) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych         

w kwocie 88.000,00 zł. 

§ 12.  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. 

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot 

oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie 

z załącznikiem nr 8.  

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223     

ust. 1 ustawy o finansach publicznych: 

           1) dochody                                                                                         33.000,00 zł., 

           2) wydatki                                                                                           33.000,00 zł., 

           zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 15.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XXXIII/233/2013  Rady  Gminy Sieroszewice   z dnia  19 grudnia 2013 roku 

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014  

           

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sieroszewice                  

w dniu 19 grudnia 2013 roku. W budżecie tym uwzględniono uwagi wyrażone w opinii            

o projekcie budżetu wydanej Uchwałą Nr SO-0952/I/47/3/Ka/2013 przez Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013r. 

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXII/220/2013 Rady Gminy Sieroszewice        z 

dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy 

Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2014. Zwiększono plan dotacji  dla jednostek 

spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z podjętą w/w uchwałą o kwotę 9.000,00 zł. 

jednocześnie zmniejszając planowane wydatki bieżące. Po zmianach ogółem dotacje dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosą 130.000,00 zł. 

 

         


