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Uchwała nr XVIII/133/2012 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 8 sierpnia 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, 

 Uchwałą nr XVI/127/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27.06.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 170/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 03.07.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 172/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17.07.2012 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           24.986.410,00 zł., 

           z tego: 

 dochody bieżące w kwocie          23.823.725,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie            1.162.685,00 zł.     
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 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                                                             3.870.852,00 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        496.194,00 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           24.515.507,00 zł.,  

           z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                               22.884.870,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                   1.630.637,00 zł.  

    2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

       1) wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

            zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości     3.870.852,00 zł” 

          zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 

3.  Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:  

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

        1.630.637,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

       2.  Ustala się wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE  

            i EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  

            w  2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 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                 221.221,00 zł; 

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

zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.” 

 

 



 

 3 

6. Paragraf 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  „ 2. 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.” 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
do Uchwały nr XVIII/133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012  
 
 Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę                       
271.050,00 zł. 
Podstawa zmian w budżecie są: 
 w związku z podpisaną w dniu 29 czerwca 2012 r. umową nr 295/2012  pomiędzy 

Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Wójtem Gminy 
Sieroszewice. Przedmiotem umowy jest udzielenie Gminie Sieroszewice dotacji 
celowej na pomoc finansową na dofinansowanie modernizacji nawierzchni drogi 
gminnej w m. Strzyżew ul. Wiesiołowskiej – 100.000,00 zł.  

 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2012.2 z dnia 24 lipca 2012 r. w 
sprawie zmiany  planu dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 22.800,00 zł.                    
z przeznaczeniem na pomoc finansowa realizowaną na podstawie rządowego 
programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 
ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. 

 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.276.2012.2 z dnia 25 lipca 2012 r. w 
sprawie przyznania dotacji celowej na rok 2012 w kwocie 6.342,00 zł.                    z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego 
programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  na rok 2012 „Asystent 
rodziny” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o 
wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz.887, z 
późn. zm.) Ogółem wprowadzono kwotę po stronie wydatków 9.060,00 zł. z czego: 

         -  70% -  kwota otrzymanej dotacji  w wysokości 6.342,00 zł,  
         -   30% - własne środki w wysokości 2.718,00 zł. 
 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2012.2 z dnia 27 lipca 2012 r. w 

sprawie zmiany  planu dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 19.990,00 zł.                    
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa                     
w zakresie dożywiania” o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r.                     
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. 
U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) 

 Pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie wniosku                                       
o dofinansowanie realizacji projektu Tytuł: Wspólnie Aktywni Nr POKL.07.01.01-30-
030/08-00 z dnia 21.11.2008r. Dotyczy to programu pn. Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi  121.918,00 zł. Instytucja 
Pośrednicząca przekaże środki przyznanej dotacji rozwojowej                         w 
następujących paragrafach: 

§  2007 – 115.788,00 zł 
§  2009 –     6.130,00 zł. 

 
 Zgodnie z Uchwałą nr 1/2012 Zebrania Wiejskiego wsi Wielowieś z dnia 11 lipca 
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: 
 zmniejsza się środki na wykonanie projektu na czyszczenie rowów przy drogach na 

obszarze zabudowanym w Wielowsi i zagospodarowanie skwerku                           na 
skrzyżowaniu dróg w centrum wsi o kwotę 6.000 00 zł. zostawiając tylko kwotę 
5.780,00 zł. na zagospodarowanie skwerku na skrzyżowaniu dróg w centrum wsi, 
natomiast kwotę 6.000 zł. przeznacza się na wykonanie elewacji zewnętrznej 
budynku sali wiejskiej wraz z ociepleniem w m. Wielowieś (dotyczy starej części 
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budynku) – 3.000,00 zł. oraz  na remont przydrożnej kapliczki Św. Wawrzyńca                
w m. Wielowieś – 3.000,00 zł. 

 zmniejsza się dotacje celową w dziale 600 Transport i łączność , rozdz. Drogi 
publiczne powiatowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                 i 
zakupów inwestycyjnych o kwotę 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie 
inwestycyjne pn. „ Modernizacja dróg osiedlowych w m.Sieroszewice II etap:” 

  
Przenosi się kwotę 100.000,00 zł. między zadaniami inwestycyjnymi                             

tj. z „ Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Masanowie” na „ Modernizację boiska 
sportowego przy Szkole Podstawowej w Masanowie”.  

 
Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami planowanych 

dochodów i wydatków, w celu racjonalnego wykonania budżetu.  


