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Uchwała nr XXXVI/215/10 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 25 maja 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 
  wprowadza się następujące zmiany:  
 

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

24.947.525,00 zł., z tego: 

 dochody bieżące w kwocie        23.834.756,00 zł. 

 dochody majątkowe w kwocie          1.112.769,00 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                                                                            3.921.228,00 zł. ”  

 
2.  Paragraf 2  otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok  w wysokości   
34.096.792,00 zł.,  z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                             21.605.510,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                12.491.282,00 zł.  
       zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.  

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań   

zleconych ustawami   w wysokości                            3.921.228,00 zł. 
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub 

porozumień z innymi j.s.t. w wysokości                                           49.149,00 zł.” 
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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 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                                                      27.119,00 zł., 
2)  wydatki                                                        28.476,00 zł., 

   zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”  
 
6. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie              
8.864.363,00 zł., w tym na: 

     1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy                   8.237.166,00 zł. 
     2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  

pożyczek i kredytów w kwocie                                                 627.197,00 zł. 
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
           


