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

I Dochody budżetu gminy zmieniają się o kwotę -3 617 062,80

Zmiany dotyczą:
1. -45 000,00

2. -3 572 062,80

- środki unijne (§ 6257) -3 151 820,12
- środki z budżetu państwa (§ 6259) -420 242,68

II Wydatki budżetu gminy zmieniają się o kwotę -5 181 062,80

Zmiany dotyczą:
1. 150 000,00

2. 200 710,91

3. -201 706,64

a) zmniejszenia wydatków bieżących na funkcjonowanie 
oświaty w wyniku reformy oświaty

-1 706,64

b) zmniejszenia wydatków majątkowych na budowę 
boiska przy Szkole Podstawowej w Lutomiu 
(przedsięwzięcie należy wpisać do WPF ze względu na 
zakończenie realizacji w 2020 roku)

-200 000,00

4. 1 706,64

UZASADNIENIE

do uchwały nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającej
uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 

zmniejszenia dochodów w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami" ze sprzedaży nieruchomości

likwidacji dochodów w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka 
nad zabytkami” na dofinansowanie projektu z WPF pn. "Muzeum 
Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Sieraków" z WRPO w ramach działania 9.2.1.  (zmiana 
harmonogramu realizacji przedsięwzięcia ), w tym:

zwiększenia poziomu rezerwy budżetowej ogólnej

zmiany wydatków w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" dotyczą:

zwiększenia wydatków majątkowych  w rozdziale 60016 "Drogi 
publiczne gminne" (poza programem z WPF) na przebudowę nawierzchni 
ul. Ułanów Wlkp. w Sierakowie

ustanowienia wydatków bieżących w rozdziale 80149 "Realizacja zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"  na pomoc 
finansową dla powiatu międzychodzkiego na realizację zadania "Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka" dla dzieci z gminy Sieraków
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5. -5 331 773,71

- wydatków kwalifikowalnych ze środków unijnych -3 151 820,12
- wydatków kwalifikowalnych ze środków budżetu państwa -420 242,68

- wydatków kwalifikowalnych ze środków własnych gminy -630 364,03

- wydatków niekwalifikowalnych ze środków własnych 
gminy

-1 129 346,88

III

- 1 564 000,00

0,00

IV Zmiana wprowadzona załącznikiem nr 4 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.4 niniejszego uzasadnienia. 

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

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

ustanowieniu rozchodów na założenie lokaty terminowej, z której planuje się spłacać w 

przyszłym roku zobowiązania zwrotne

kwota lokaty

zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 92120 "Ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami" związane są z realizacją 
przedsięwzięcia z WPF pn. "Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony 
Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków" - ze zmianą 
harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (wydłużenie do roku 2022). 
Zmniejszenia dotyczą:

Bilansowanie budżetu (Dochody - Wydatki + Przychody - Rozchody)
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