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

I Dochody budżetu gminy zmieniają się o kwotę 512 826,16

Zmiany dotyczą:

1. 1 260,16

2. 427 566,00

3. 84 000,00

II Wydatki budżetu gminy zmieniają się o kwotę 512 826,16

Zmiany dotyczą:

1. 1 260,16

2. -6 000,00

a) zmniejszenia wydatków bieżących na funkcjonowanie 

oświaty w wyniku reformy oświaty

-15 500,00

b) ustanowienia wydatków bieżących dla Szkoły 

Podstawowej w Lutomiu na przeniesienie pracowni 

komputerowej do sali w nowym budynku

9 500,00

zmiany wydatków w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" dotyczą:

UZASADNIENIE

do uchwały nr XV/96/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającej

uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 

ustanowienia dochodów sołectwa Kaczlin w rozdziale 05095 "Pozostała 

działalność" z opłat za sprzedaż uprawnień do połowu ryb z jeziora 

wiejskiego w Kaczlinie

przyjęcia do dochodów w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" - 

dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy 

Przedszkolnej w Sierakowie, zgodnie z umową nr 10.187/19 (ponieważ 

zadanie jest już w trakcie realizacji i gmina była zmuszona zabezpieczyć 

pokrycie wydatków ze środków własnych, dotację te przeznacza się na 

realizację tego zadania, ale jednocześnie można wycofać środki własne w 

kwocie odpowiadającej kwocie dofinansowania i przeznaczyć je na inny 

cel)

ustanowienia wydatków bieżących sołectwa Kaczlin w rozdziale

05095 "Pozostała działalność" na zakup narybku do jeziora wiejskiego (z 

dochodów sołectwa)

przyjęcia do dochodów w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" 

dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

realizację projektu pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla 

mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego", 

zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 16/096/2019 
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3. 6 000,00

4. -5 000,00

5. 84 000,00

a) dotacja dla partnera projektu: Fundacji Wspierania 

Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie

75 056,00

b) wydatki kwalifikowalne ponoszone przez Gminę (lidera 

projektu)

8 944,00

6. 5 000,00

7. 427 566,00

8. 12 000,00

9. -12 000,00

III Zmiana wprowadzona załącznikiem nr 3 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 zmiany opisanej w punkcie 

II.5a niniejszego uzasadnienia. 

ustanowienia wydatków bieżących w rozdziale 80195 "Pozostała 

działalność" na realizację projektu grantowego pn. "Akademia 

kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw 

zachodniopomorskiego, wielkopolskiego" - umowa o powierzenie grantu 

nr 16/096/2019, w tym:

ustanowienia wydatków bieżących w rozdziale 80103 "Oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych"  na wykonanie utwardzonego 

podjazdu do magazynu węgla w SP Lutom - Oddziały Przedszkolne w 

Kaczlinie

zmniejszenia wydatków bieżących  w rozdziale 80115 "Technika" na 

funkcjonowanie technikum (kwota przeniesiona do rozdziału 85410)

zwiększenia wydatków bieżących  w rozdziale 85410 "Internaty i bursy 

szkolne" na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół

zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 92109 "Domy i 

ośrodki kultury, świetlice i kluby" na budowę domu kultury w Sierakowie 

- z przeznaczeniem na przygotowanie organizacyjne inwestycji 

(opracowanie analizy lokalizacji i koncepcji budowy domu kultury, 

wykupy gruntów itp.)

zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 "Pozostała 

działalność" na wspieranie kultury masowej

zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92695 "Pozostała 

działalność" na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu masowego 

(kwota przesunięta do rozdziału 92195)
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