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Uchwała nr XXXIII/199/10 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 3 lutego 2010 roku  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 

235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia                     

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)                 

w związku z art.121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1241)                  

Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/198/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18.12.2009 r.                 

w sprawie budżetu na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. Paragraf 1  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości  

23.296.532,00 zł., z tego: 

 dochody bieżące w kwocie        22.684.801,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie             611.731,00 zł. 

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.” 

 

2.  Paragraf 2  otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok  w wysokości   

32.061.335,00 zł.,  z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                             20.710.092,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości      11.351.243,00 zł.  

       zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.  

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

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                    

w wysokości 3.670.863,00 zł.” 
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3. Paragraf 4  otrzymuje brzmienie: 

„Określa się wysokość wydatków majątkowych w kwocie 11.351.243,00 zł. i wykaz 

inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w 2010 roku w kwocie 

11.101.243,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.” 

 

4. Paragraf 5  otrzymuje brzmienie: 

„1. Wydatki  związane  z  wieloletnimi  programami  inwestycyjnymi                                   

z  wyodrębnieniem  wydatków  na  finansowanie  poszczególnych  programów                      

w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

2. Wydatki na  programy  i  projekty ze środków  z budżetu  UE,  EFTA  i  innych 

środków  ze  źródeł  zagranicznych  niepodlegających  zwrotowi,  zgodnie                     

z  załącznikiem nr  5 do niniejszej uchwały.” 

 

5. Skreśla  się paragraf 9.  

 

6.  Paragraf 11 otrzymuje brzmienie: 

„ Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne, określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, 

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów 

realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowski 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, 

określonych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,  

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty 

upływa w roku następnym, 

4) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 

określonej w § 10 uchwały, 

5) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie 

wydatków budżetu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu                  

w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy  

oraz wydatków majątkowych – między zadaniami w ramach działu do kwoty 

20.000,00 zł.” 
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§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 2 ust.2 oraz § 11           

pkt 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 
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U z a s a d n i e n i e 
 

do Uchwały  Nr XXXIII/199/10 Rady Gminy z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2010. 
 
Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł 
565.000,00. 
 
Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w podatku 
od nieruchomości od osób prawnych dz. 756, rozdział 75615  § 0310. 
Powyższe dochody Gmina otrzyma w 2010 roku od Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych Operator Spółka Akcyjna, która złożyła w dniu 18.01.2010 r. 
Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2010r. 
Po stronie wydatków przeznacza się na: 
Zadania inwestycyjne: 

 Budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Rososzyca 450.000,00 zł; 

 Wykonanie i ustawienie witaczy na terenie gminy Sieroszewice kwota 
35.000,00 zł: Gmina na to zadanie złożyła wniosek o uzyskanie pomocy             
na realizację projektu ze środków na Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju 
Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni” 

Wydatki bieżące: 

 Zorganizowanie II biegu o puchar Wójta Gminy Sieroszewice kwota 16.500,00 
zł. Gmina na to zadanie złożyła wniosek o uzyskanie pomocy na realizację 
projektu ze środków na Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia 
„LGD7- Kraina Nocy i Dni” 

 W związku z podpisanym porozumieniem z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie 
pokrycia kosztów dotacji na dziecko będące mieszkańcem Gminy 
Sieroszewice uczęszczające do publicznego przedszkola Sióstr Salezjanek           
w Grabowie do wcześniej planowanej kwoty dotacji w budżecie na 2010 rok 
należało dołożyć kwotę 540,00 zł.   

 Odśnieżanie dachów sal wiejskich na terenie gminy kwota 10.000,00 zł; 

 Remont sal wiejskich 5.000,00 zł; 

 Przedłużenie pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód podziemnych                  
dla wodociągów Sieroszewice, Biernacice, Namysłaki kwota 36.000,00 zł; 

 Promocja Gminy Sieroszewice kwota 11.960,00 zł. 
 
W ramach przeniesień między paragrafami wprowadzono nowe zadanie 
inwestycyjne pn.  

 Budowa wiaty przystankowej w Namysłakach kwota 8.500,00 zł; 
zmniejszając wydatki na bieżące utrzymanie dróg. 

 
Zgodnie z wskazaniami Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu              
z dnia 13 stycznia 2010r. Uchwała Nr 1/94/2010; 

 Wyeliminowano zapis w uchwale określający wydatki na realizację zadań 
wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy 
jednostkami samorządu terytorialnego; 

 Określono upoważnienie dla Wójta Gminy do przeniesienia wydatków 
budżetowych, w zakresie wymienionym w przepisie ar. 258 pkt 1 ustawy               
z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych. 

 
Dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami po stronie wydatków             
w celu właściwej realizacji budżetu. 


