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Uchwała nr XVI/127/2012 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 27 czerwca 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, 

 Uchwałą nr XV/122/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29.05.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

wprowadza się następujące zmiany: 

 1.Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie           24.715.360,00 zł., 

           z tego: 

 dochody bieżące w kwocie          23.652.675,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie            1.062.685,00 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                                                             3.848.052,00 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        374.276,00 zł.”      

       zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.  
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2.  Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok  w łącznej kwocie           24.244.457,00 zł.,  

           z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                               22.716.820,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                   1.527.637,00 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         3.848.052,00 zł.” 

zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 

3.  Paragraf 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

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

1.527.637,00 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                291.221,00 zł., 

3)  dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 171.500,00 zł.”  

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 XVI/127/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012  
 
 

 Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13.100,00zł.  
Zwiększenia dokonuje się w związku z wpłatą za zużycie energii elektrycznej za rok 2011 
przez OSP Rososzyca z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii w remizach OSP . 
Podstawą zmian w budżecie są: 
 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 6 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany  planu dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 5.052,00 zł.                    
z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 

 pismo Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp.                        
nr ND.022.45.2012 z dnia 29 maja 2012 r. z prośbą o wsparcie zakupu niezbędnego 
sprzętu medycznego i wyposażenia gabinetów lekarskich                          w  nowych 
Przychodniach Specjalistycznych przy szpitalu. Gmina Sieroszewice                           
na ten cel przekaże dotację w wysokości 15.000,00 zł. zmniejszając jednocześnie 
wydatki bieżące gminy, 

 pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp. nr WE.4456.169.2012 z dnia      
13 czerwca 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji na pokrycie kosztów związanych z 
uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice                           
do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego. Dotację zwiększa się o kwotę 12.708,00 zł. zmniejszając 
jednocześnie wydatki bieżące, 

 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2012.7 z dnia 22 czerwca 2012 r. 
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 11.100,00 zł. z 
przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego 
programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.  
 
Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami planowanych 

dochodów i wydatków, w celu racjonalnego wykonania budżetu.         
  
 


