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Uchwała nr XXII/153/2012 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 28 listopada 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, 

 Uchwałą nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 08.08.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 185/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29.08.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Uchwałą nr XIX/139/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13.09.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012 
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 Uchwałą nr XX/144/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24.09.2012 r.                         

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 197/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25.09.2012 r.                    

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 185/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 

29.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 200/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 03.10.2012 r.                    

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012, 

 Uchwałą nr XXI/145/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25.10.2012 r.                         

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 205/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26.10.2012 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           25.377.911,00 zł., 

           z tego: 

 dochody bieżące w kwocie           24.332.931,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie             1.044.980,00 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           24.862.008,00 zł.,  

           z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                                  23.399.181,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                      1.462.827,00 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 

        1.462.827,00 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                 179.576,00 zł; 

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

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”   
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5.  Paragraf 7 otrzymuje brzmienie: 

„ Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:  

1) przychody                                                    1.421.587,00 zł., 

2) wydatki                                                     1.412.527,00 zł.  

        zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.” 

6.  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.” 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
do Uchwały nr XXII/153/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012  
 
  
 Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych                   
o kwotę 24.112,00 zł. 

Podstawą zmian w budżecie są:  

 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2012.7 z dnia                                
26 października 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2012 
o kwotę 20.745 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.  

 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.447.2012.2 z dnia 8 listopada 2012 
r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 3.901 zł. w 
celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 poprzez 
zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu planowanego wzrostu 
składki rentowej zwanej dalej „kwotą korygującą” o kwotę 92.925,00 zł.  

 
Zmniejsza się planowane dochody budżetu  o kwotę 133.881,00 zł. z tytułu:  

 planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  na 
dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych  w wysokości 
212.500,00 zł. Po ostatecznym rozliczeniu Urząd Marszałkowski przekazał 
180.140,58 zł., mniej o kwotę 32.359,00 zł, jednocześnie zmniejszając 
zaplanowane wydatki inwestycyjne na w/w cel.  

 z powodu braku zainteresowania kupnem wydzielonych nieruchomości, zmniejsza 
się planowane dochody budżetowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł, 
zmniejszając po stronie wydatków planowaną dotację na pomoc finansową  dla 
powiatu na dofinansowanie do inwestycji drogowych, 

 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł. planowane dochody budżetowe z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania  wieczystego 
nieruchomości poprzez zmniejszenie planowanych wydatków bieżących budżetu w 
2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 2, 

 zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.522,00 zł. w związku                   
z niższymi niż planowano wpłatami rodziców za wyżywienie dzieci                        w 
przedszkolach.  

 
W związku z planowanym zakupem gruntów w m. Sieroszewice pod drogę gminną 

wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 
nr 435/7 w m. Sieroszewice” w wysokości 19.430,00 zł. (łącznie z opłatami związanymi z 
zakupem nieruchomości).  

 
Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami planowanych 

dochodów i wydatków, w celu racjonalnego wykonania budżetu.         
  
 


