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Uchwała nr XXIII/158/2012 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 21 grudnia 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, 

 Uchwałą nr XXII/153/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28.11.2012 r.                         

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 217/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04.12.2012 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           25.250.608,00 zł., 

           z tego: 

 dochody bieżące w kwocie           24.439.021,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie                811.587,00 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           24.734.705,00 zł.,  

           z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                                  23.303.233,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                      1.431.472,00 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 

        1.431.472,00 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                 181.509,00 zł; 
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3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 171.500,00 zł.  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”   

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 XXIII/158/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012  
 
  
 Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych                   
o kwotę 127.303,00 zł.  

Podstawą zmian w budżecie są: 

 otrzymane wyróżnienia z budżetu Województwa Wielkopolskiego za projekty 
zgłoszone w konkursie pn.”Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach 
strategii rozwoju obszarów wiejskich.” Wyróżnienia otrzymały SP w Rososzycy – 
kwota 8.000,00 zł. przeznaczona zostanie na zadanie inwestycyjne pn.”Zakup 
elementów wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej  w Rososzycy”, SP 
w Strzyżewie – kwota 8.000,00 zł. oraz ZS w Wielowsi – 5.000,00 zł.  Nagrody te 
szkoły przeznaczą na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych                     i 
książek, 

 pismo Ministra Finansów nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.                       
w sprawie przyznania ze środków rezerwy ogólnej dla Gminy Sieroszewice kwoty 
21.868,00 zł. na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem                      na 
wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym.  
Zwiększa się planowane dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie                          

ze środowiska w 2012 roku o kwotę 1.752,00 zł. z przeznaczeniem na ochronę 
środowiska.  

Zwiększa się planowane wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 
o kwotę 3.444,00 zł. z przeznaczeniem na koszty związane z windykacją funduszu 
alimentacyjnego.  

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 3.420,00 zł.                            
w związku z niższymi niż planowano wpłatami rodziców za wyżywienie dzieci                                   
w przedszkolach. 

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 150.000,00 zł, zmniejszając 
odpowiednio plan po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,  

Zmniejsza się o kwotę 83.393,00 zł. planowane dochody budżetowe z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości 
poprzez zwiększenie planowanych dochodów z innych tytułów zgodnie                  z 
załącznikiem nr 1, 

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


