
 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Sieroszewice 
nr XXXIV/234/2014  z  dnia 27 stycznia 2014 roku  

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 zmianami), 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 XXXIII/233/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwały budżetowej na  rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:  

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

„1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie          25.669.262,00 zł., 

         z tego: 

 dochody bieżące w kwocie               25.110.888,00 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                                                                      3.240.825,00 zł.”  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: 

„1.Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok  w łącznej kwocie           25.887.668,00 zł.,  

         z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                                     23.006.170,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                2.881.498,00 zł. 

  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki                   

na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości                               3.240.825,00 zł.” 

           zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie: 

     „ Ustala się wysokość wydatków majątkowych  realizowanych w 2014 roku w kwocie 

        2.881.498,00 zł.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Paragraf 14 otrzymuje brzmienie: 

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

        ust. 1 ustawy o finansach publicznych: 

           1) dochody                                                                                         33.750,00 zł., 

           2) wydatki                                                                                           33.750,00 zł.,” 

           zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

       



 

 

 

 

Uzasadnienie 
do Uchwały nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 stycznia 2014 
roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 r. 
 Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25.341,00 zł. 

Podstawą zmian w budżecie jest: 

 pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.1.2014.2 z dnia 14.01.2014 r.            w 

sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2014 o kwotę 24.266,00 zł.           z 

przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na pomoc 

finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych 

do świadczenia pielęgnacyjnego, 

 decyzja wypłaty odszkodowania w kwocie 1.074,36 zł. z UNIQA TU S.A. z dnia 16.01.2014 

r. w związku z uszkodzeniem dachu wskutek huraganu na budynku szkoły w Psarach z 

przeznaczeniem na remont. 

 Zwiększa się plan dochodów własnych w związku z wypłatą odszkodowania              przez 

Centrum Likwidacji Szkód Majątkowych UNIQA dotyczącego uszkodzenia przez wiatr dachu na 

budynku starej szkoły w Wielowsi.  

W związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika 

żelbetonowego w SUW Namysłaki” (załącznik nr 3)  dokonuje się przeniesień między  paragrafami, 

rozdziałami i działami planowanych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2      do niniejszej 

uchwały. 

Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw                     

w związku z realizację ustawy budżetowej zmniejsza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych dla nauczycieli stosując kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.  

 


