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Uchwała nr XIII/112/2012 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 23 marca 2012 roku  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 211,212, 

214, 215, 222, 235-237,239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                           

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) 

Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr XI/107/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22.12.2011 r. w sprawie 

budżetu na rok 2012 zmienionej Zarządzeniem nr 130/2012 Wójta Gminy 

Sieroszewice z dnia 20.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 

wprowadza się następujące zmiany: 

 1.Paragraf 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie           24.489.411,00 zł., 

           z tego: 

 dochody bieżące w kwocie          23.407.012,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie            1.082.399,00 zł. 

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.”  

2.  Paragraf 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok  w łącznej kwocie           24.018.508,00 zł.,  

           z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                               22.550.888,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                   1.467.620,00 zł.  

zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.”  

3. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Nadwyżkę budżetu w wysokości  470.903,00 zł. przeznacza się na spłatę        

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 

2.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 

1.163.428,00 zł. 

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości                        

1.634.331,00 zł., 
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 Przychody i rozchody budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. ”  

4.  Paragraf 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

  „ 1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych  realizowanych w 2012 roku w kwocie  

1.467.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.” 

5.  Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:  

  „ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych        530.000,00 zł., 

2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych                263.513,00 zł., 

3)  dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 128.000,00 zł.  

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.” 

6.  Paragraf 11 otrzymuje brzmienie:                                                                                               

   „ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

131.000,00 zł.  i przychody z niewykorzystanych środków za 2011r. z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8.371,00 zł.                                

przeznacza się na: 

1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii                    

w kwocie  38.500,00 zł.” 

2) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

w kwocie 100.871,00 zł., 

7.  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.” 

8. Paragraf 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

    „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.” 

9. 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                                                                                         29.800,00 zł., 

           2) wydatki                                                                                           29.800,00 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 XIII/112/2012 z dnia 23 marca 2012 r.  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012  
 
 

 Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 112.500,00 zł.                         
i wydatków o kwotę 406.436,00 zł.  

 Podstawą zmian w budżecie jest umowa nr 88/2012 zawarta w Poznaniu                         
w dn.29.02.2012 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice 
dotycząca udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy do kwoty 112.500,00 
zł. na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w m.Latowice – Kęszyce.  

Zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł. przychody i koszty w dochodach własnych                
w Zespole Szkół w Wielowsi w związku z wyższymi niż planowano wpłatami                         
za dzierżawę  i wynajem pomieszczeń.   

Wprowadza się wolne środki za 2011 rok to w kwocie 293.936,28 zł.                                 
z przeznaczeniem na: 
 niewykorzystane środki w 2011r. na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi – 

8.371,00 zł; z przeznaczeniem na w/w cel 
 niewykorzystane środki w budżecie gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych 

przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska                          i gospodarki 
wodnej – 35.073,00 zł., z przeznaczeniem na :  

 edukacje ekologiczną  - 5.730,00 zł, 

 dotację dla Powiatu Ostrowskiego na realizacje zadania pn. „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego” w roku 2012 
– 10.000,00 zł. 

 utrzymanie Międzygminnego Wysypiska Śmieci w Psarach – 20.000,00 zł  
 w związku z podjęciem Uchwały Nr XI/105/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 

22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 
dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej  zwiększa się 
wydatki na wypłatę diet  i zwroty kosztów podróży o kwotę zł 27.000,00 zł;  

 w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/109/2012 Rady Gminy Sieroszewice                    
z dnia 02 lutego  2012r. w sprawie ustalenia zryczałtowanych  diet dla Radnych 
Gminy Sieroszewice zwiększa się wydatki na wypłatę diet  i zwroty kosztów 
podróży o kwotę zł 17.000,00 zł;  

 zakup nieruchomości gruntowej  pod ścieżkę rowerową w  Latowicach działka              
nr 727/12; nr 727/14; 727/16, łączna powierzchnia około 170 m – 11.000,00 zł. 

 w związku z Ustawą z dnia 21 grudnia 2011r.  o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych /Dz. U. Nr 291, poz. 1706/ zwiększono podstawę 
wymiaru na ubezpieczenie rentowe z 6% na 8% tj. 2% więcej niż zaplanowano, 
wobec czego zwiększa się wydatki na ubezpieczenie rentowe o kwotę zł 26.600,00, 

 w związku z przeprowadzoną kontrolą z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego 
w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych                      z budżetu 
państwa stwierdzono, w odniesieniu do rozdz. 80101,85213, 85216, 85415 że 
koszty realizacji przedmiotowych zadań zostały w całości sfinansowane ze środków 
dotacji celowych. Dofinansowanie zadań z budżetu państwa nie mogło stanowić 
więcej niż 80% kosztów realizacji. Kwoty pobranych dotacji                     w 
nadmiernej wysokości tj. o 75.523,63 zł podlegają zwrotowi. Wobec powyższego 
należy planować  kwotę dotacji wraz z odsetkami do zwrotu . Ogółem stanowi 
kwotę 90.292,00 zł . 

 zwiększenie planowanych wydatków na zakup energii, gazu oraz dowóz uczniów do 
szkól o kwotę zł. 78.600,00. 
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Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami planowanych 
dochodów i wydatków, w celu racjonalnego wykonania budżetu.         

  
 


