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Uchwała nr XXXIV/205/10 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 30 marca 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 zmienionej:  

 Uchwałą Nr XXXIII/199/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 03.02.2010 r.               

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010, 

 Zarządzeniem Nr 318/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23.02.2010 r.                  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 

  wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: 

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

24.431.667,00 zł., z tego: 

 dochody bieżące w kwocie        23.486.204,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie             945.463,00 zł. 

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.  

2.  Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami                              

w  wysokości                                                                                3.669.334,00 zł.” 

 

2.  Paragraf 2  otrzymuje brzmienie: 

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

33.580.934,00 zł.,  z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                             21.277.112,00 zł.  
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 wydatki majątkowe w wysokości                12.303.822,00 zł.  

       zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.  

2. Wydatki, o których mowa obejmują w szczególności: 

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości                                                 3.669.334,00 zł. 

 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub 

porozumień z innymi j.s.t. w wysokości                                              39.149,00 zł” 

 

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Deficyt  budżetu  w  kwocie  9.149.267,00 zł.  zostanie  sfinansowany  

przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym . 

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów               9.776.464,00 zł. 

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów                 627.197,00 zł., 

      zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.” 

 

4. Paragraf 4  otrzymuje brzmienie: 

„Określa się wysokość wydatków majątkowych w kwocie 12.303.822,00 zł. i wykaz 

inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w 2010 roku w kwocie 

11.993.822,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.” 

 

5. Paragraf 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„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.” 

 

6. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych      1.053.415,00 zł., 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 73.100,00 zł.,  

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”   

 

7. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie: 

„Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek 

budżetowych:   

1) dochody                                                      23.235,00 zł., 

2) wydatki                                                        24.592,00 zł., 
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   zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”  

 

8. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 8.883.855,00 zł, 

na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.”                                                    

                                                                                                                        

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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U z a s a d n i e n i e 
 

do Uchwały  Nr XXXIV/205/10 Rady Gminy z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2010. 
 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 1.109.435,00 
zł. oraz wydatków o kwotę 1.493.899,00 zł.  

 
Podstawą zamian w budżecie jest: 

 Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2010 z dnia 09.02.2010 r. informujące               
o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2010 rocznych kwotach 
poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, 
ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego. Na podstawie w/w pisma dokonuje się zwiększenia 
subwencji oświatowej o kwotę 7.634,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki                   
w oświacie oraz subwencji równoważącej o kwotę 13.999,00 zł.                                  
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.    

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-3/10 z dnia 23.02.2010 r. 
informujące, iż w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na 2010 
rok, określony został plan dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd 
zadania.  

 Umowa nr 62/DS.,/Wa/”ORLIK”/10 zawarta pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice w sprawie udzielenia dotacji celowej                  
w kwocie 33% wysokości całkowitych kosztów zadania tj. 333.000 zł. na „Budowę 
kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012”                     
w Sieroszewicach zmniejszając dotychczasowo planowany deficyt budżetowy                      
na 2010 rok.  

Zwiększa się dochody budżetowe dotyczące funduszu alimentacyjnego                 
o kwotę 4.000,00 zł.  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowanych działań 
wobec dłużników alimentacyjnych. 

Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów                
w podatku od nieruchomości od osób prawnych dz. 756, rozdział 75615  § 0310            
o  kwotę 475.658,00 zł. Dochody te 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 2010 r., z przeznaczeniem na :  

1. zadania inwestycyjne p.n.: 
 Modernizacja drogi gminnej w m.Rososzyca ul.Środkowa – 10.000,00 zł.,  
 Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wielowsi - 40.000,00 zł., 
 Opracowanie dokumentacji dotyczącej przystosowania budynku po starej 

szkole na przedszkole w m.Strzyżew – 100.000,00 zł., 
 Budowa Ośrodka Zdrowia w Sieroszewicach – 50.000,00 zł., 
 Zakup samochodu dla Gminnego Zakładu Komunalnego – 50.000,00 zł.,  
 Instalacja klimatyzacji na sali wiejskiej w Masanowie – 10.000,00 zł., 
 Utwardzenie terenu kostką brukową przed salą wiejską w Wielowsi – 7.658,00 

zł.,   
 Wybudowanie wjazdu przy sali wiejskiej w Parczewie – 20.000,00 zł., 
 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Zamość – Raduchów – 

60.000,00 zł., 
2. na zadania bieżące: 
 remonty na salach wiejskich – 30.000,00 zł., 
 koszty związane z obchodami 20-lecia Samorządu Terytorialnego – 20.000,00 
zł.,  
 wykonanie odznaczeń dla Bractwa Kurkowego – 4.000,00 zł., 
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 zakup wyposażenia na boisko ORLIK, środków czystości oraz energii – 
15.000,00 zł., 
 energia elektryczna na salach wiejskich – 15.000,00 zł., 
 zmniejszenie deficytu budżetowego – 40.145,00 zł., 
 utrzymanie obiektów sportowych – 3.000,00 zł., 
 udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu na „Koordynowanie 
działań zmierzających do doposażenia Bursztynowego Szlaku Rowerowego             
na terenie Wielkopolski w tablice informacyjne i miejsca postojowe” - kwota 
855,00 zł. 

Zwiększa się dochody własne po stronie dochodów w SP w Rososzycy             
i ZS w Sieroszewicach z tytułu wpłaty odszkodowań za uszkodzone mienie.                  
Po stronie wydatków zwiększa się dochody własne na usługi remontowe w związku    
z otrzymanymi odszkodowaniami oraz wprowadzeniem do wydatków bieżącego roku 
środków pozostałych z 2009 roku tj. 1.086,00 zł.  

Na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego              
z dnia 19.02.2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego                     
w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 r. dokonuje się 
przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w związku ze zwiększeniem 
odpisu na Z.F.Ś.S.  

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                      
i Gospodarki Wodnej w dniu 08.02.2010 r. na rachunek budżetu gminy wpłynęły 
środki w wysokości 104.921,00 zł., które pozostały na rachunku z roku 2009.             
W dniu 26.02.2010 r. na rachunek budżetu gminy wpłynęła wpłata z Urzędu 
Marszałkowskiego w kwocie 78.227,06 zł. dotycząca bieżących opłat za korzystanie 
ze środowiska. Kwotę za 2009 rok przeznacza się na realizację zadania 
inwestycyjnego p.n. „ Modernizacja sieci wodociągowej w m.Zamość – wymiana rur 
azbestowych”, natomiast dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 
78.227,06 zł. przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 

 Budowa sieci wodociągowej w m. Strzyżew – Strzyżówek – 25.000,00 zł.,  
 Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Namysłaki – 25.000,00 zł. 
 Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rososzyca ul.Kaliska – 25.000,00 

zł.,  
Pozostałe dochody w kwocie 3.227,00 zł. przeznacza się na wydatki związane                 
z edukacją ekologiczną dział 801 – Oświata i wychowanie.  
 Do planu wydatków na 2010 r. wprowadza się paragrafy związane z realizacją 
zadania współfinansowanego przez Unię Europejską  „Wspólnie Aktywni” w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 93.525,00 zł.   

Wprowadza się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki    
z 2009 roku w wysokości 892.609,00 zł. z przeznaczeniem na: 

1. zadania inwestycyjne p.n.: 
 Budowa chodnika w m.Biernacice – 5.000,00 zł., 
 Budowa pętli autobusowej w Sieroszewicach – 30.000,00 zł.,  
 Budowa ścieżki rowerowej na trasie Latowice – Sieroszewice – 70.000,00 zł., 
 Modernizacja drogi gminnej w m.Sławin – Stary – 60.000,00 zł., 
 Modernizacja parkingu przy Muzeum Ziemi Ołobockiej w Ołoboku – 20.000,00 

zł.,  
 Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Strzyżewie – 40.000,00 zł.,  
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Masanowie – 20.000,00 zł., 
 Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Sieroszewicach – 60.000,00 zł.,  
 Budowa boiska dla młodzieży w Namysłakach – 10.000,00 zł., 
 
2. zadania bieżące: 
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 niewykorzystane środki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi – 
50.649,00 zł., 

 wynagrodzenie dla opiekuna boiska sportowego ORLIK w Wielowsi – 
10.800,00 zł.,  

 wydatki na sport nie zrzeszony – 5.000,00 zł.,  
 wydatki związane z obchodami roku F.Chopina w Strzyżewie – 20.000,00 zł., 
 wydatki związane z wyjazdem Zespołu Pieśni i Tańca w Ołoboku do Anglii – 

25.000,00 zł., 
 dofinansowanie działalności Muzeum Ziemi Ołobockiej – 6.000,00 zł., 
 zwiększenie dotacji do remontu dróg powiatowych – 60.000,00 zł., 
 na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 115.160,00 zł., 
 rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i remont pomieszczeń frontowych – 

zwiększenie dotacji o 150.000,00 zł., 
 zmniejszenie deficytu o kwotę 135.000,00 zł. z tego na budowę boiska 

sportowego „Moje boisko ORLIK” w m.Sieroszewice – 130.000,00 zł.                
oraz na budowę Centrum Wsi Sieroszewice – 5.000,00 zł.  

 
Dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami po stronie 

wydatków w celu właściwej realizacji budżetu.  
    


