
Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)), po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Siemyśl uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.800,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki  budżetu gminy o kwotę 1.800,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej 
uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:
1) dochody w kwocie 12.992.791,02 zł, w tym:

a)  dochody bieżące w kwocie 11.947.791,02 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone 
w kwocie 1.336.757,33 zł,

b)  dochody majątkowe w kwocie 1.045.000,00 zł;
2) wydatki w kwocie 12.512.791,02 zł, w tym:

a)  wydatki bieżące w kwocie 11.690.041,02 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone 
w kwocie 1.336.757,33 zł,

b)  wydatki majątkowe w kwocie 822.750,00 zł;
3) wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 480.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do  

niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Zachodniopomorskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 
379 i 1072.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 
379, 911, 1146, 1626 i 1877.
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr ……… 

Rady Gminy Siemyśl 
z dnia ………… 2015 r.  

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r.  

 

Dział  Rozdział  § Wyszczególnienie  Zwiększenie  

1 2 3 4 5 

756   Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem  

1.800,00 

 75618  Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw   

1.800,00 

 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw  

1.800,00 

 Razem 1.800,00 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr ……… 

Rady Gminy Siemyśl 
z dnia ………… 2015 r.  

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r.  

 

Dział  Rozdział  § Wyszczególnienie  Zwiększenie  

1 2 3 4 5 

700   Gospodarka mieszkaniowa  1.800,00 

 70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami  

1.800,00 

 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych  

1.800,00 

 Razem 1.800,00 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr ………… 

Rady Gminy Siemyśl 
z dnia …………….. 2015 r.  

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2015 r. 

 

 Dział  Rozdział  § Wyszczególnienie  Zmniejszenie  Zwiększenie  

1 2 3 4 5 6 

756   Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 

jednostek 

nieposiadających 

osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich 

poborem  

480.100,00 - 

 75618  Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody 

jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie 

ustaw 

480.100,00 - 

 0490 Wpływy z innych lokalnych 

opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw 

480.100,00 - 

900   Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

- 480.100,00 

 90002  Gospodarka odpadami - 480.100,00 

 0490 Wpływy z innych lokalnych 

opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw 

- 480.100,00 

   Razem 480.100,00 480.100,00 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr ………… 

Rady Gminy Siemyśl 
z dnia …………….. 2015 r.  

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2015 r. 

Dział  Rozdział  § Wyszczególnienie  Zmniejszenie  Zwiększenie  

1 2 3 4 5 6 

750   Administracja publiczna - 10.000,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast 

na prawach powiatu) 

- 10.000,00 

 4480 Podatek od nieruchomości  - 10.000,00 

757   Obsługa długu publicznego  10.000,00 - 

 75704  Rozliczenia z tytułu 

poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb 

Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego  

10.000,00 - 

  8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i 

poręczeń  

10.000,00 - 

801   Oświata i wychowanie  14.533,59 15.015,86 

 80101  Szkoły podstawowe 9.932,67 11.577,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 

roczne 

7.132,67 - 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 960,42 

4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

- 4.900,00 

4300 Zakup usług pozostałych - 3.000,00 

4350 Zakup usług dostępu do 

sieci Internet 

200,00 - 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

- 2.716,58 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej 

2.600,00 - 

80103  Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 

- 138,86 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 

roczne 

- 138,86 

80110  Gimnazja 4.451,08 3.300,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 

roczne 

3.251,08 - 

4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

- 2.100,00 

4350 Zakup usług dostępu do 

sieci Internet 

200,00 - 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych  

- 1.200,00 
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   4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej 

1.000,00 - 

80195  Pozostała działalność 149,84 - 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 

roczne 

149,84 - 

852   Pomoc społeczna  2.500,00 2.500,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 2.500,00 2.500,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

- 2.500,00 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej 

2.500,00 - 

854   Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

482,27 - 

 85401  Świetlice szkolne 482,27 - 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 

roczne 

482,27 - 

   Razem 27.515,86 27.515,86 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr………… 

Rady Gminy Siemyśl 
z dnia ………….. 2015 r.  

 

 

Przychody i rozchody równoważące budżet Gminy Siemyśl na 2015 r.  

 

Lp. Wyszczególnienie Przychody Rozchody 

1 Dochody gminy 12.992.791,02 - 

2 Wydatki gminy - 12.512.791,02 

3 Kredyty - - 

4 Spłaty rat kredytów - 480.000,00 

5 Wolne środki - - 

6 Razem 12.992.791,02 12.992.791,02 
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.

Załącznik Nr 1
- zwiększenie dochodów budżetu gminy dotyczy wprowadzenia dodatkowych dochodów

własnych pochodzących z opłaty adiacenckiej.
Załącznik Nr 2

- zwiększenie wydatków dotyczy zabezpieczenia planu na zakup działki gruntowej w
miejscowości Siemyśl.
Załącznik Nr 3

- zmiany w planie dochodów budżetu gminy wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 4

- zmiany w planie wydatków bieżących wynikają ze zmiany przepisów dotyczących
klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 5

- przedstawia kwoty równoważące budżet.
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