
Zmiany w budżecie gminy dokonywane są w związku z następującymi zdarzeniami:

I Dochody budżetu gminy zmieniają się o kwotę 645 033,82

Zmiany dotyczą:

1. -100,00

2. 44 000,00

3. 10 096,23

4. 3 400,00

5. 203 000,00

6. 100 000,00

7. 160 896,00

8. 3 578,10

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących 3 545,52

- dotacje na realizację inwestycji własnych gmin 32,58

UZASADNIENIE

do uchwały nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r.

zmieniającej uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na

rok 2019 

zwiększenia dochodów w rozdziale 75615 "Wpływy z podatku rolnego, 

podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 

opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" z 

podatku od czynności cywilnoprawnych
zwiększenia dochodów w rozdziale 75616 "Wpływy z podatku rolnego, 

podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" z 

podatku od spadków i darowizn
zwiększenia dochodów w rozdziale 75624 "Dywidendy" z dywidendy z 

zysku spółki WPK Sp. z o.o. za 2018 rok

zmniejszenia dochodów w rozdziale 71095 "Pozostała działalność" z 

opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku

zwiększenia dochodów w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" z 

odsetek bankowych

przyjęcia do dochodów w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" 

odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w 

mieniu - zalanie piwnic Urzędu Gminy oraz  "Sierakowskiej Piwnicy 

Kulturalnej" (z polisy dotyczącej kompleksowego ubezpieczenia majątku 

gminy)

zwiększenia dochodów w rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" - na podwyżki 

wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.

zwiększenia dochodów w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia 

finansowe" z dotacji z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków 

gminy wykonanych w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego - do 

wysokości otrzymanych środków (w budżecie zaplanowano dotacje na 

podstawie szacunków: bieżące - na kwotę 55.000,00 zł i majątkowe - na 

kwotę 1.700,00 zł):
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9. 18 007,20

10. 38 619,17

a) zwiększenia dochodów z czynszów, dzierżaw, wynajmu 

pomieszczeń

30 000,00

b) likwidacji dochodów ze sprzedaży złomu -500,00

c) zwiększenia dochodów z odsetek bankowych i za zwłokę 700,00

d) zwiększenia dochodów ze zwrotów kosztów za energię 

elektryczną, c.o., wodę, ścieki

10 000,00

e) zmniejszenia dochodów z dotacji celowych bieżących na 

dofinansowanie projektu pn. "Akademia kompetencji w 

gminie Sieraków" (kwoty przesunięte na 2020 rok), w 

tym:

-1 580,83

- środki unijne -1 457,31

- środki z budżetu państwa -123,52

11. -21 486,88

- odpłatność za posiłki uczestników zajęć realizowanych w

Domu Dziennego Pobytu

-6 326,00

- środki unijne (§ 2007) -17 640,00
- środki z budżetu państwa (§ 2059) 2 479,12

12. 3 100,00

13. 81 924,00

II Wydatki budżetu gminy zmieniają się o kwotę 729 736,40

Zmiany dotyczą:

1. 1 000,00

2. -1 000,00

korekty dochodów w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (z dotacji 

celowych bieżących oraz z odpłatności za posiłki) na realizację projektu 

pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu 

gminy Sieraków" - umowa nr RPWP.07.02.02-30-0082/17-00 - 

dostosowanie do zmian we wniosku o dofinansowanie), w tym:

zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 60004 "Lokalny 

transport zbiorowy" (kwota przesunięta do rozdziału 40002)

zwiększenia dochodów w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby" ze zwrotów kosztów za energię elektryczną, wodę, 

ścieki zużyte w świetlicach wiejskich

przyjęcia do dochodów w rozdziale 92195 "Pozostała działalność" dotacji 

celowej majątkowej z PROW (jako refundacji poniesionych wydatków) 

na zadanie pn. "Rewitalizacja infrastruktury kulturalnej w centrum 

Kaczlina"

zwiększenia wydatku bieżącego w rozdziale 40002 "Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" - na konserwację, 

remonty studni publicznych (kwota przeniesiona z rozdziału 60004)

zmiany dochodów w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" dotyczą:

przyjęcia do dochodów w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia 

finansowe" niewykorzystanych środków na wydatki bieżące ujęte w 

uchwale o wydatkach niewygasających z 2018 r. 
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3. 100 000,00

4. 120 000,00

a) przebudowa ul. Przedszkolnej 100 000,00

b) przebudowa ul. Św. Huberta 20 000,00

5. 20 000,00

6. 10 000,00

7. 62 339,00

8. 7 499,91

9. 30 000,00

a) zmniejszenia wydatków bieżących na zapewnienie 

gotowości bojowej jednostek OSP 

-2 350,00

b) zwiększenia wydatków bieżących na ekwiwalenty za 

udział w ćwiczeniach i działaniach ratowniczych

10 000,00

c) ustanowienia wydatków na dotację bieżącą dla OSP 

Sieraków - na remont strażnicy OSP Sieraków

12 350,00

d) ustanowienia wydatków na dotację bieżącą dla OSP 

Lutom - na remont strażnicy OSP Lutom

10 000,00

10. -74 400,00

11. -10 100,00

zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75702 "Obsługa 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst." - na koszty obsługi 

zadłużenia gminy 

zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 63095 "Pozostała 

działalność" na remont i dostosowanie infrastruktury na terenach 

rekreacyjnych i turystycznych w gminie Sieraków

zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 71004 "Plany 

zagospodarowania przestrzennego" na opracowanie miejscowych planów 

na terenie gminy Sieraków

zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75023 "Urzędy gmin 

(miast i miast na prawach powiatu)" - na wynagrodzenia (konieczność 

wypłaty ekwiwalentów dla osób odchodzących z pracy, wzrost 

zatrudnienia) - przeznacza się na ten cel środki, które nie zostaną 

wykorzystane do końca roku na odprawy emerytalne

zmiany wydatków w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" 

dotyczą:

zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75704 "Rozliczenia z 

tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego" na zabezpieczenie w związku z 

poręczeniem pożyczki OSP Chorzępowo zaciągniętej na zakup 

samochodu pożarniczego - OSP Chorzępowo spłaciło wszystkie 

przypadające na ten rok raty pożyczki oraz odsetki, dlatego zbędne jest 

utrzymywanie w budżecie 2019 roku zabezpieczenia 

zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 "Drogi publiczne 

gminne" na remonty i konserwację kanalizacji deszczowej na terenie 

gminy

zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 "Drogi 

publiczne gminne" (poza programem z WPF) na następujące zadania:

ustanowienia wydatków bieżących  w rozdziale 75075 "Promocja 

jednostek samorządu terytorialnego" na usunięcie szkód spowodowanych 

zalaniem piwnic Urzędu Gminy oraz zniszczeniem materiałów 

promocyjnych
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12. -82 589,00

13. 450 932,39

a) zmiany wydatków bieżących w rozdziale 80101 "Szkoły 

podstawowe" na projekt unijny pn. "Akademia 

Kompetencji w Gminie Sieraków", realizowany przez 

szkoły podstawowe w partnerstwie z firmą Certes, w tym: 

-1 580,83

- SP Lutom             -1 694,38                              

- SP Sieraków             113,55                                     

b) ustanowienia wydatków bieżących na świadczenie na 

strat dla nauczyciela stażysty, w tym:

2 395,34

- SP Lutom             1 197,67                              

- SP Sieraków         1 197,67                                     

c) zwiększenia wydatków bieżących Szkoły Podstawowej 

w Sierakowie na polepszenie warunków funkcjonowania 

szkoły (z wypracowanych dodatkowych dochodów)

40 200,00

d) zwiększenia wydatków bieżących na funkcjonowanie 

oświaty w wyniku reformy oświaty

109 917,88

e) zwiększenia wydatków majątkowych na budowę boiska 

przy Szkole Podstawowej w Lutomiu

300 000,00

14. 40 276,90

a) ustanowienia wydatków bieżących na dotacje dla gminy 

Wronki tytułem refundacji kosztów za dzieci z gminy 

Sieraków uczęszczające do niepublicznego przedszkola w 

gminie Wronki

3 000,00

b) ustanowienia wydatków bieżących na świadczenie na 

strat dla nauczyciela stażysty

1 197,66

c) zwiększenia wydatków bieżących na funkcjonowanie 

oświaty w wyniku reformy oświaty

10 909,24

d) zwiększenia wydatków bieżących na remonty w 

Przedszkolu + wykonanie ekspertyzy technicznej 

budynków

25 170,00

15. 22 032,86

16. 11 809,41

zmniejszenia rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń 

spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i 

odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy 

(część rezerwy, która nie będzie wykorzystana do końca roku na odprawy 

emerytalne w UG - kwota 62.339 zł oraz w OPS - kwota 20.250 zł)

ustanowienia wydatków bieżących  w rozdziale 80120 "Licea" na 

funkcjonowanie oświaty w wyniku reformy oświaty

zmiany wydatków w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" dotyczą:

(należy zmienić również WPF , bez zmiany łącznych nakładów)

zmiany wydatków w rozdziale 80104 "Przedszkola" dotyczą:

ustanowienia wydatków bieżących  w rozdziale 80115 "Technika" na 

funkcjonowanie oświaty w wyniku reformy oświaty
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17. -16 395,00

- dotacje dla stowarzyszenia - partnera projektu -17 640,00
- realizacja projektu przez służby Urzędu Gminy 1 245,00

18. 2 633,61

19. -2 400,00

20. 3 100,00

21. 2 596,32

22. 2 400,00

23. 30 000,00

24. -1 230,05

25. 1 230,05

III

- 84 702,58

Zmiana wprowadzona załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w załączniku nr 3 do 

pierwotnej uchwały budżetowej - w planie przychodów i rozchodów - polega na 

zwiększeniu przychodów o kwotę 84.702,58 zł, w tym:

zwiększeniu przychodów - z tzw. wolnych środków pieniężnych

ustanowienia wydatków majątkowych  w rozdziale 92601 "Obiekty 

sportowe" na utworzenie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby hali i 

SOK (wydatek majątkowy)

ustanowienia wydatków bieżących  w rozdziale 85410 "Internaty i bursy 

szkolne" na funkcjonowanie oświaty w wyniku reformy oświaty

ustanowienia wydatków bieżących  w rozdziale 92195 "Pozostała 

działalność" na usunięcie szkód spowodowanych zalaniem "Sierakowskiej 

Piwnicy Kulturalnej"

ustanowienia wydatków bieżących sołectwa Bucharzewo w rozdziale 

92195 "Pozostała działalność" - na organizację  imprezy rekreacyjno-

kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Bucharzewo (rekompensata dla 

sołectwa za zajęcie w przeszłości świetlicy wiejskiej na inne cele) 

zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki 

kultury, świetlice i kluby" - na utrzymanie świetlic wiejskich

zmiany planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek 

uchwalony na zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa Marianowo w 

rozdziale 92695 "Pozostała działalność" - zwiększenie wydatku 

majątkowego na podniesienie atrakcyjności terenów wypoczynku i 

rekreacji w sołectwie Marianowo (kwota przeniesiona z rozdziału 92601)

korekty wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na 

realizację projektu z WPF pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i 

niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków" - umowa nr 

RPWP.07.02.02-30-0082/17-00 (dostosowanie wydatków do korekty 

wniosku o dofinansowanie), w tym:

likwidacji wydatków bieżących sołectwa Bucharzewo w rozdziale 

85495 "Pozostała działalność" - na zorganizowanie jednodniowej 

wycieczki nad morze dla mieszkańców sołectwa Bucharzewo 

(rekompensata dla sołectwa za zajęcie w przeszłości świetlicy wiejskiej na 

inne cele) - kwota przeznaczona na inny cel

zmiany planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek 

uchwalony na zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa Marianowo w 

rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" - rezygnacja z poprawy estetyki 

placów zabaw sołectwa Marianowo (kwota przeniesiona do rozdziału 

92695)
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0,00

IV

V Zmiana wprowadzona załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w załączniku nr 5 do 

pierwotnej uchwały budżetowej - w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z 

budżetu Gminy Sieraków w 2019 r. - jest odzwierciedleniem zmian opisanych w punktach 

II.9c, d, 14a i 17 tiret pierwsze niniejszego uzasadnienia. 

Zmiana wprowadzona załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały w załącznikach nr 4 i 

4a do pierwotnej uchwały budżetowej - w zestawieniu wydatków na przedsięwzięcia 

przewidziane do realizacji w 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego - jest 

odzwierciedleniem zmian opisanych w punktach II.24 i II.25 niniejszego uzasadnienia. 

Bilansowanie budżetu (Dochody - Wydatki + Przychody - Rozchody)
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