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Uchwała nr XXXV/212/10 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 23 kwietnia 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 

 Uchwałą Nr XXXIV/205/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30.03.2010 r.               

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 

 Zarządzeniem Nr 328/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07.04.2010 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  

24.542.878,00 zł., z tego: 

 dochody bieżące w kwocie        23.557.815,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie             985.063,00 zł. 

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.”  

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

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

33.692.145,00 zł.,  z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                             21.328.562,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                12.363.583,00 zł.  

       zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.  
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2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 

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

porozumień z innymi j.s.t. w wysokości                                              49.149,00 zł” 

3. Paragraf 4  otrzymuje brzmienie: 

„Określa się wysokość wydatków majątkowych w kwocie 12.363.583,00 zł. i wykaz 

inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w 2010 roku w kwocie 

12.053.583,00 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 dla jednostek sektora finansów publicznych      1.063.415,00 zł., 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 143.100,00 zł.,  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”   

5. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie: 

„Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek 

budżetowych:   

1) dochody                                                      25.519,00 zł., 

2) wydatki                                                        26.876,00 zł., 

   zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”  

6. Paragraf 14 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala 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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U z a s a d n i e n i e 
 

do Uchwały  Nr XXXV/212/10 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2010. 
 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 
48.290,00 zł.  

 
Podstawą zamian w budżecie jest: 

 Umowa dofinansowania nr 101/2010 ze środków finansowych Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych zawarta w dniu 12.04.2010 r. pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice w sprawie udzielenia dofinansowania              
w kwocie 39.600,00 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych            
w m.Masanów ul.Szeroka.  

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-50/10 z dnia 14.04.2010 r.       
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2010 o kwotę 5.340,00 zł.           
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie                   
na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, 
realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.             

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 754, rozdz.75412 Ochotnicze straże 
pożarne o kwotę 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla 
OSP Sieroszewice lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażonego 
między innymi w zbiornik wody 200 litrów, agregat wysokociśnieniowy i wyciągarkę.   

Zmniejsza się wydatki na inwestycję pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowe 
w m.Namysłaki” o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową             
dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest             
z terenu Powiatu Ostrowskiego” zgodnie z Uchwałą nr XXXV/211/10 Rady Gminy 
Sieroszewice z dnia 23.04.2010r.  
 W planie finansowym jednostki pomocniczej – sołectwo w Psarach (fundusz 
sołecki) dokonuje się przeniesień środków z paragrafu 4270 na 6050 – kwota 
22.161,00 zł. z przeznaczeniem na 2 nowe inwestycje pn. „ Instalacja pieca ARAJ 
PGA 30 ze zbiornikiem dwupłaszczowym 750 litrów na Sali Wiejskiej w Psarach” – 
16.300,00 zł. oraz „Instalacja urządzeń chłodniczych na Sali Wiejskiej w Psarach” – 
5.861,00 zł. 

Zwiększa się dochody własne po stronie dochodów i wydatków                           
w ZS w Sieroszewicach z tytułu wpłaty odszkodowań za uszkodzone mienie.                   

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


