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UCHWAŁA NR XIX/186/2020  

 RADY GMINY SIEROSZEWICE  

z  dnia 27 listopada 2020 roku  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 212, 239, 258 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.)  

Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr XII/135/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.                        

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej: 

1) Zarządzeniem nr 12.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

2) Uchwałą nr XIII/136/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

3) Zarządzeniem nr 29.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

4) Zarządzeniem nr 39.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

5) Uchwałą nr XIV/146/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

6) Zarządzeniem nr 48.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

7) Zarządzeniem nr 63.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

8) Uchwałą nr XV/157/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

9) Uchwałą nr XVI/165/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

10) Zarządzeniem nr 79.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

11) Zarządzeniem nr 86.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

12) Uchwałą nr XVII/168/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

13)Zarządzeniem nr 97.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

14)Uchwałą nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2020 

r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

15)Zarządzeniem nr 105.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2020 

r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 

 wprowadza się następujące zmiany: 
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1. Paragraf 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 49.454.143,73 zł, 

       z tego: 

• dochody bieżące w kwocie 47.386.236,67 zł 

• dochody majątkowe w kwocie 2.067.907,06 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  16.741.770,67  zł,” zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok  w łącznej kwocie 50.598.549,33 zł 

         z tego:  

• wydatki bieżące w wysokości 46.117.313,04 zł  

• wydatki majątkowe w wysokości 4.481.236,29 zł 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu  

administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

w wysokości 16.741.770,67 zł” zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

3. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie: 

 „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:  

1) przychody                                                    2.834.064,69 zł, 

2) wydatki                                                     2.823.062,82 zł”,  

 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

4. Paragraf 14 otrzymuje brzmienie: 

„Określa się plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych: 

1) dochody 40.121,05 zł 

2) wydatki   40.121,05 zł 

 zgodnie z złącznikiem 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 XIX/186/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 listopada 2020 r. w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 

 
Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 743.353,58 zł. 

Podstawą zmian w budżecie jest: 
➢ umowa nr PS-III.946.2.2.2020.140 z dnia 7 października 2020 r. zawarta pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice. Przedmiotem umowy jest 

udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie 

1.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku 

do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych  

w Gminie, zgodnie z warunkami Programu asystent rodziny na rok 2020, 

➢ przyznanie dopłaty do odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych w wysokości 7.016,80 zł za uszkodzenie budynku socjalnego wskutek 

pożaru oraz sprzętu znajdującego się w budynku przy boisku Orlik  

w Wielowsi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, 

➢ pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.377.2020.6 z dnia 4 listopada 2020 

r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 20.581,63 zł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań  

z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy – Program 

„Wspieraj Seniora”, 

➢ pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 6 listopada 2020 

r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 513.756,15 zł z 

przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,  

➢ pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego (znak sprawy: POZ-WO.5742.1.2020, znak 

pisma: POZ-WO.5742.1.2020.3 z dnia 12.11.2020 r.) dotyczące przygotowań do 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na podstawie ustawy 

z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 

2021 r. (Dz.U. poz. 1775 ze zm). Gminie została przyznana dotacja celowa w 

wysokości 269,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na rzecz Narodowego 

Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, 

➢ pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.402.2020.6 z dnia 13 listopada 2020 

r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 200.000,00 zł z 

przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, realizację zasiłku dla opiekuna na postawie ustawy  

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy  

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

➢ pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.410.2020.7 z dnia 13 listopada 2020 

r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 10,00 zł z 

przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa  

w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

➢ zwiększa się plan dochodów i wydatków GZEASiP w Sieroszewicach o kwotę 11,00 
zł z tytułu wyższego wpływu wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowego 
wpłacania podatków, 
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➢ zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej  

w Wielowsi o kwotę 9,00 zł w związku z otrzymaniem wpłaty za wydanie duplikatu 

legitymacji szkolnej z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów i 

wyposażenia. 

Zwiększa się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego  

w Sieroszewicach o kwotę 85.194,34 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu 

prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Sieroszewicach oraz na bieżące 

utrzymanie wodociągów i kanalizacji zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

Powodem zwiększenia przychodów jest  otrzymanie zwrotu podatku VAT za 2019 r. oraz 

uzyskanie większych przychodów niż zaplanowano na 2020 rok za dostarczanie wody i 

odprowadzanie ścieków oraz usługi.  

Zwiększa się dochody własne w Szkole Podstawowej w Wielowsi o kwotę 7.121,05 zł 

w związku z wypłatą odszkodowania przez TUW za uszkodzenie mienia na skutek zalania 

pomieszczeń szkoły – sali gimnastycznej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 

uchwały.   

Dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami po stronie  

wydatków w celu racjonalnego wykonania budżetu. 

 

 


