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UCHWAŁA NR XVIII/174/2020  

 RADY GMINY SIEROSZEWICE  

z  dnia 23 października 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, 

 wprowadza się następujące zmiany: 

1. Paragraf 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 47.944.092,91 zł, 

       z tego: 

• dochody bieżące w kwocie 45.876.185,85 zł, 
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• 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  15.261.038,28  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 49.088.498,51 zł 

         z tego:  

• wydatki bieżące w wysokości 44.607.262,22 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 15.261.038,28 zł” zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

3. Paragraf 5 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2020 roku w kwocie         

4.481.236,29 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         965.000,00 zł, 

2) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych      382.052,00 zł,   

3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych              1.991.786,52 zł, 

4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych    703.000,00 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                                                    2.748.870,35 zł, 

2) wydatki                                                     2.737.868,48 zł”,  

 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

6. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie:  

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

w kwocie 189.774,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków za 2019 rok  

z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8.158,51 zł  

przeznacza się na: 

1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii                     

w kwocie  65.658,51 zł,  

2) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 

132.274,00 zł” 
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7. 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 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 XVIII/174/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2020 
r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 

 
Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 146.648,89 zł. 

Podstawą zmian w budżecie jest: 
➢ pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3113-19/20  

z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na rok 2020 w 

kwocie 350,00 zł z przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  

➢ pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 7 października 

2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 264,97 zł z 

przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały 

edukacyjne i ćwiczenia, 

➢ przyznanie odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  

w wysokości 76.070,00 zł za uszkodzenie budynku socjalnego wskutek pożaru oraz 

sprzętu znajdującego się w budynku przy boisku Orlik w Wielowsi  

z przeznaczeniem na jego naprawę oraz zakup wyposażenia, 

➢ umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 334/2020 z dnia 9 października 2020 

r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł  

z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „60 lat dla nas tańczyli,  

w nowych strojach Zespół nam życie umili” w ramach VIII edycji konkursu „Odnowa 

wsi szansą dla aktywnych sołectw” (sołectwo Ołobok), 

➢ umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 375/2020 z dnia 9 października 2020 

r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł  

z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Audio i wideo w służbie 

integracji mieszkańców” – sołectwa Latowice w ramach VIII edycji konkursu 

„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, 

➢ zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej  

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

duplikatu legitymacji szkolnej z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zużycia 

energii, 

➢ zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Zamościu  

o kwotę 1.109,72 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzenie ogrodzenia z siatki wokół boiska 

szkolnego z przeznaczeniem na jego naprawę, 

➢ przyznanie odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 

„WARTA” S.A. w wysokości 4.071,20 zł za uszkodzenie słupa oświetleniowego 

przed budynkiem Urzędu Gminy z przeznaczeniem na jego naprawę, 

➢ pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.343.2020.6 z dnia 19 października 

2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 37.200 zł z 

przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start”, 
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➢ pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.344.2020.6 z dnia 19 października 

2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 500,00 zł z 

przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na 

obsługę tego zadania. 

W związku ze złożonymi oświadczeniami przedsiębiorców o wielkości sprzedaży 

napojów alkoholowych zwiększa się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 17.774,00 zł.   

Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi gminnej  

w Sieroszewicach ul. Wiśniowa – II etap” o 62.000,00 zł oraz na „ Przebudowę drogi 

gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach, gmina Sieroszewice – projekt”  

o 25.000,00 zł zmniejszając drugostronnie wydatki na obsługę długu oraz wydatki bieżące 

w dziale 750, rozdz. 75023, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 

Zmienia się przeznaczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

(RFIL) w wysokości 500.000,00 zł, w sposób następujący : 

- „Zakup sitopiaskownika do oczyszczalni ścieków w Rososzycy” – 335.000,00 zł.   

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość – gmina Sieroszewice” – 122.000,00 zł, 

- „Utwardzenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy” – 43.000,00 zł 

 

Zaplanowane wcześniej środki własne na „Przebudowę drogi gminnej w m. Zamość – 

gmina Sieroszewice” – 122.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej dla 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach.  

 

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na „Budowę zbiornika 

retencyjnego wody uzdatnionej w Biernacicach” częściowo rezygnuje się z wykonania tego 

zadania i zmniejsza się plan o 188.000,00 zł ( z tego 122.000,00 zł przeznacza się w 

ramach RFIL na Przebudowę drogi w Zamościu oraz na Utwardzenie parkingu przy 

budynku Urzędu Gminy – 43.000,00 zł). Po przeprowadzonym przetargu na  „Zakup 

sitopiaskownika do oczyszczalni ścieków w Rososzycy” zmniejsza się planowane środki o 

10.000,00 zł do kwoty 335.000,00 zł. Powstałą nadwyżkę w wysokości 33.000,00 zł 

przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania do obsługi 

zamówień publicznych” – 15.000,00 zł oraz na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem 

dróg.  

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów  z dnia 21 października 2020 r. w 

sprawie Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych (RFIL) zmienia się klasyfikację środków zaplanowanych w budżecie gminy  po 

stronie dochodów z dz. 010, rozdz. 01010 § 6290 do dz. 758, rozdz. 75816 § 6290.  

Uchwałą nr 2/2020 zebrania wiejskiego wsi Parczew z dnia 27 września 2020 r., 

Uchwałą nr 3/2020 zebrania wiejskiego wsi Biernacice z dnia 17 września 2020 r. oraz 

Uchwałą nr 2/2020 zebrania wiejskiego wsi Sławin z dnia 6 października 2020 r. dokonano 

zmian w podziale środków funduszu sołeckiego w/w sołectw zgodnie  

z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  

 

Dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami po stronie  

dochodów i wydatków w celu racjonalnego wykonania budżetu. 

 


