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Uchwała nr XXXVII/216/10 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 24 czerwca 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 
 Uchwałą Nr XXXV/212/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23.04.2010 r.               

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Zarządzeniem Nr 336/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10.05.2010 r.                  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Uchwałą Nr XXXVI/215/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25.05.2010 r.               

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Zarządzeniem Nr 344/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04.06.2010 r.                  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 Zarządzeniem Nr 352/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11.06.2010 r.                  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 wprowadza się następujące zmiany:  
 

1. Paragraf 1ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości  

24.991.002,00 zł., z tego: 

 dochody bieżące w kwocie        23.850.645,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie          1.140.357,00 zł. 
zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.” 

 
2.  Paragraf 2  ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok  w wysokości   
32.794.741,00 zł.,  z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                             21.407.724,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                11.387.017,00 zł.  
       zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.” 
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3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 
„1. Deficyt  budżetu  w  kwocie  7.803.739,00 zł.  zostanie  sfinansowany  

przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                            
oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych. 

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów               8.430.936,00 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 11.387.017,00 zł. i wykaz 
inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w 2010 roku w kwocie 
10.927.017,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.” 

 
5. 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 5 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  6 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      1.063.415,00 zł., 
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 143.100,00 zł.,  

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”   
 
7. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie: 

„ Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:  
1) przychody                                          1.197.670,00 zł., 
2) wydatki                                           1.196.855,00 zł.,  

        zgodnie z załącznikiem nr 8. 
 
8. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie              
7.518.835,00 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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Uzasadnienie 

do Uchwały  nr XXXVII/216/10 Rady Gminy Sieroszewice  

z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę zł 34.477,00.  
Podstawą zmian jest pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr  DIS/7271/Kro/10               
z dnia 23 marca 2010r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa  budowy 
kompleksu boisk wraz z zapleczem w m. Sieroszewice, realizowanym w ramach 
Programu „Moje Boisko- Orlik 2012” – kwota 333.000,00 zł. jednocześnie 
zmniejszając planowany deficyt budżetu na 2010 rok. W budżecie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki zabezpieczono środki finansowe na realizację powyższego 
zadania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Zwiększa się dochody budżetowe: 

 z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 477,00 zł z przeznaczeniem           
na  zakup drzew i krzewów w celu uzupełnienia zadrzewień na terenie Gminy 
Sieroszewice, 

 dotyczące funduszu alimentacyjnego o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem 
na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników 
alimentacyjnych. 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł 1.012.528,00 jednocześnie 
zmniejszając planowany deficyt budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2    
do niniejszej uchwały.  

W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową i podpisaniem umów                  
na planowane wcześniej zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr  4 – Wykaz 
inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w roku 2010 dostosowuje się 
plany wydatków do kwot realnych - kwota  956.365,00zł.  
Na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego w w/w załączniku zdejmuje się 
zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Rososzyca 
ul.Kaliska” a wprowadza się inwestycję pn: „ Modernizacja stacji uzdatniania wody        
w Psarach” – kwota 25.000,00 zł.    

Zmniejsza się planowaną kwotę na  odsetkach od zaciągniętych kredytów              
i pożyczek o kwotę 56.163,00 zł  zwiększając wydatki inwestycyjne na zadania,               
na które płacone odsetki w trakcie trwania inwestycji zwiększają wartość tej 
inwestycji.  
Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Instalacja urządzeń 
chłodniczych na Sali Wiejskiej w Psarach” o kwotę zł 2.100,00 zł , zmniejszając 
wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej  uchwały. 

Dokonuje się przeniesień między paragrafami  planowanych wydatków  na 
programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 r. Z paragrafów z końcówką „8”          
na końcówkę „7”.  

Na wniosek Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 
przeniesiono  kwotę 30.000,00 zł. zaplanowaną w budżecie gminy na organizację 
dożynek gminnych z przeznaczeniem na odbudowę Infrastruktury drogowej 
zniszczonej podczas tegorocznej powodzi.  

 
 
W Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej wprowadzono nowe zadania 

inwestycyjne pn:  
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 Budowa ścieżki rowerowej na trasie Latowice- Sieroszewice. Inwestycja         
ta planowana jest na lata 2010-2011 na ogólną wartość kosztorysową 
280.000,00 zł. 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rososzycy.  Inwestycja ta planowana 
jest na lata 2010-2011 na ogólną wartość kosztorysową 450.000,00 zł. 
zmniejszając wydatki na ten cel w roku 2010 o kwotę 300.000,00 zł. 
drugostronnie zmniejszając dochody z tytułu sprzedaży mienia – 300.000,00 
zł.   

 Budowa przedszkola w m.Latowice – na planowane nakłady w 2011 roku 
wprowadzono kwotę 650.000,00 zł.  

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami, rozdziałami i działami                  po 
stronie  dochodów i wydatków w celu właściwej realizacji bud 


