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Uchwała nr XIV/117/2012 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 18 kwietnia 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, 

 Uchwałą nr XIII/112/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23.03.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

wprowadza się następujące zmiany: 

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

  „1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie           24.348.352,00 zł., 

           z tego: 

 dochody bieżące w kwocie          23.265.953,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie            1.082.399,00 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                                                             3.516.170,00 zł.”  

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.  

2.  Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok  w łącznej kwocie           23.877.449,00 zł.,  

           z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                               22.409.829,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                   1.467.620,00 zł.  
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       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         3.516.170,00 zł.” 

zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 

3.  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 171.500,00 zł.  

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.” 

4. 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 4 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 XIV/117/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012  
 
 

 Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 141.059,00zł.  
 Podstawą zmian w budżecie jest: 

 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012 r. 
informujące o ostatecznym planie dochodów związanych z realizacją zadań                    
z zakresu administracji rządowej oraz planie dotacji celowych na zadania 
wykonywane przez samorząd. Zmniejsza się dotacje na zadania zlecone o kwotę 
19.760,00 zł., dot. rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                               
z ubezpieczenia społecznego – 19.642,00 zł., oraz rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy 
społecznej – 118,00 zł.  

 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2012.5 z dnia 2 kwietnia 2012 r. w 
sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 100 zł.                      
z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł. osobom 
uprawnionym.  

 pismo Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 
marca 2012 r. informujące o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji 
ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych 
w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  
Zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 8.845 zł. zmniejszając jednocześnie 
wydatki , zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmniejsza się również planowane udziały 
gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 112.554 zł. zmniejszając 
wydatki na utrzymanie wysypiska śmieci.  

 Na wniosek KGW Parczew i Bibianki dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami 
w załączniku nr 3 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok według 
wniosków sołectw. 
 Dokonuje się przesunięć w budżecie celem przyznania dotacji celowej                         
w wysokości 43.500,00 zł. dla jednostek OSP Latowice, OSP Psary i OSP Masanów                 
z kwoty wydzielonej na utrzymanie jednostek OSP na 2012 rok, z przeznaczeniem na: 
 OSP Latowice – 38.000,00 zł. zakup samochodu pożarniczego, 
 OSP Masanów –  2.700,00 zł. zakup umundurowania, 
 OSP Psary –        2.800,00 zł. zakup sprzętu p.poż. 
Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami planowanych 

dochodów i wydatków, w celu racjonalnego wykonania budżetu.  


