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UCHWAŁA NR XX/192/2020  

 RADY GMINY SIEROSZEWICE  

z  dnia 18 grudnia 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 212, 239, 258 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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, 
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16)Uchwałą nr XIX/186/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 listopada  2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

17)Zarządzeniem nr 111.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 grudnia 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 49.624.557,69 zł, 

       z tego: 

• dochody bieżące w kwocie 47.651.634,23 zł 

• dochody majątkowe w kwocie 1.972.923,46 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  16.854.587,52  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 50.768.963,29 zł 

         z tego:  

• wydatki bieżące w wysokości 46.287.727,00 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 16.854.587,52 zł” zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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UZASADNIENIE 
 do Uchwały nr XX/192/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 

 
Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 53.497,11 zł. 

Podstawą zmian w budżecie jest: 
➢ pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r.  

w sprawie zwiększenia Gminie Sieroszewice części oświatowej subwencji ogólnej 

na rok 2020 o kwotę 45.500,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe 

dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego  

w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, 

➢ przyznanie nagrody finansowej w wysokości 3.000,00 zł dla sołectwa wsi Strzyżew 

w ramach rozstrzygnięcia konkursu pn.”Aktywna Wieś Wielkopolska” dla 

uczestników samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” , 

➢ przyznanie odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  

w wysokości 3.852,80 zł za uszkodzenie murawy na stadionie gminnym  

w Sieroszewicach, 

➢ przyznanie odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  

w wysokości 289,05 zł za uszkodzenie wiaty przystankowej w Zamościu, 

➢ przyznanie odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  

w wysokości 838,86 zł za uszkodzenie wiaty przystankowej w Rososzycy, 

➢ zwiększa się dochody i wydatki w Szkole Podstawowej w Wielowsi  

o kwotę 16,40 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu sprzedaży makulatury  

z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia. 

 

W związku z większymi wpływami z podatku od nieruchomości oraz od czynności 

cywilnoprawnych zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 § 0310 oraz  

w rozdziale 75616 § 0500 zmniejszając drugostronnie dochody majątkowe z tytułu 

odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 

kwotę 95.000,00 zł.  

 

Dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami po stronie  

dochodów i wydatków w celu racjonalnego wykonania budżetu. 

 

 

 

 


