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Uchwała nr XV/122/2012 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 29 maja 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, 

 Uchwałą nr XIV/117/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18.04.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 149/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26.04.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

wprowadza się następujące zmiany: 

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

  „1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie           24.702.260,00 zł., 

           z tego: 

 dochody bieżące w kwocie          23.619.861,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie            1.082.399,00 zł.”  

2. 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             367.531,00 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           24.231.357,00 zł.,  

           z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                               22.718.720,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                   1.512.637,00 zł. ” 

zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 



 

 2 

3.  Paragraf 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

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

1.512.637,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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        560.000,00 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 4 do niniejszej uchwały.” 

5.  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 5 do niniejszej uchwały.” 

6. 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 6 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 XV/122/2012 z dnia 29 maja 2012 r.  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012  
 
 

 Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 33.126,00zł.  
 
 Dokonuje się: 
 zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w rozdz.80104 o kwotę 14.176,00 

zł. w związku z niższymi niż planowano wpłatami rodziców                      na 
wyżywienie dzieci w przedszkolach, 

 zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty za realizację zadania z 2011 roku tytułem 
przyznanej pomocy – Umowa nr 00515-6930-Um1540498/10 na operację                     
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 16.06.2011                         
w Poznaniu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą 
Sieroszewice  na realizację operacji pt. „Przewodnik wycieczek rowerowych                    
po gminie Sieroszewice” . Kwota dofinansowania wynosi 7.761,78 zł, tj. 70% kosztów 
kwalifikowanych z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych, 

 zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 738,00 zł. – w dziale 700, 
rozdz.70005  § 0970 z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.  

 
 Podstawą zmian w budżecie jest: 
 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.113.2012.9 z dnia 16 kwietnia 2012 r. 

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 35.602,00 zł. na 
realizację bieżących zadań własnych, z rezerwy celowej                        z 
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o 
charakterze socjalnym, 

 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.143.2012.7 z dnia 17 maja 2012 r. w 
sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 3.200,00 zł.               
z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”.  

 Zmniejsza się rezerwę budżetową z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 222.750,00 
zł. udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sieroszewicach w związku             z 
zaciągniętym kredytem na Rozbudowę i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury                
w Sieroszewicach. W dniu 27.04.2012 Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach 
zaświadczył o dokonaniu spłaty kredytu wraz z odsetkami. 
Kwotę  z tytułu poręczeń i gwarancji przeznacza się na: 
 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie                                 

lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej PSP – 7.000,00 
zł., 

 utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy – 20.000,00 zł., 
 udział 20 % środków własnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 

uczniów o charakterze socjalnym – 8.901,00 zł.  
 utrzymanie międzygminnego wysypiska śmieci w Psarach – 112.554,00 zł., 
 zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury – 20.000,00 zł.  
 zwiększenie dotacji dla Biblioteki – 10.000,00 zł., 
 budowę sieci wodociągowej w Zamościu – 40.000,00 zł., 
 dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej w m.Strzyżew-Strzyżówek – 4.295,00 

zł.  
 Zgodnie z Uchwałą nr 2/2012 Zebrania Wiejskiego wsi Latowice z dnia 6 maja 2012 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 
rok 2012 dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 w następującym zakresie: 
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- zmniejsza się środki na wykonanie projektu na budowę zaplecza sanitarno-kuchennego 
przy Domu Ludowym w Latowicach o kwotę 11.000 zł. do kwoty 7.000,00 zł. 
przeznaczeniem jej na remont Remizy OSP w Latowicach. 
- zdejmuje się środki w wysokości 4.855,00 zł. na budowę ogrodzenia przy Domu 
Ludowym w Latowicach z przeznaczeniem na remont remizy OSP w Latowicach.  

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami planowanych 
dochodów i wydatków, w celu racjonalnego wykonania budżetu.         

  
 


