
 
                                                                     Uchwała Nr  VI/48/07 
                                                                     Rady Miejskiej śerkowa 
                                                                     z dnia 27 czerwca 2007r. 

 
 
w sprawie wprowadzenia zmiany do budŜetu Miasta i Gminy śerków na 2007r. 
 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4, pkt9 lit. d, pkt 10 art. 51 i 57 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze 
zmianami) art.165,166,168 i184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 248 z 2005r. poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 
 
§ 1.  W uchwale Nr IV/31/07 Rady Miejskiej śerkowa z dnia 26.02.2007r. w sprawie 
uchwalenia budŜetu, zmienionej uchwała Nr V/38/07 z dnia 12.04.2007r. wprowadza 
się następujące zmiany: 
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

Uchwala się dochody budŜetu na rok 2007 w wysokości 26.973.257,15 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały , w tym dotacje celowe na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 
5.269.010,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

 
§ 2. otrzymuje brzmienie: 

Uchwala się wydatki budŜetu na rok 2007 w wysokości   28.811.175,93 zł                                 
zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszej uchwały, w tym wydatki związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 
w wysokości 5.269.010,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 
 
§ 3. 1. Ulega zmianie załącznik Nr 5 „Wydatki inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem   
           Nr 5  do niniejszej uchwały. 

 2.  Ulega zmianie załącznik Nr 6 „Wieloletni Plan Inwestycyjny” zgodnie  
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy śerków. 
 
§ 5.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku 
budŜetowego 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr VI/48/07 Rady Miejskiej w śerkowie z dnia 27.06.2007r.  
 
w sprawie wprowadzenia zmiany do budŜetu Miasta i Gminy na rok 2007. 
 

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.J-3.3011-236/07 z dnia 10 maja 2007r. 
zwiększa plan dotacji celowej o kwotę 204.786,00 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku 
akcyzowego. Pismem Nr FB.J-3.3011-210/07 z dnia 2 maja 2007r. ustala dla naszej jednostki 
plan dotacji celowej w kwocie 18.060,00 zł na sfinansowanie wdroŜenia nauczania języka 
angielskiego w klasie pierwszej w okresie styczeń-sierpień 2007. Następnie pismem  Nr FB.J-
3.3011-273/07 z dnia 31 maja 2007r zwiększa plan dotacji celowej o kwotę 35.062,00 zł na 
realizację zadań bieŜących dotyczących wypłaty zasiłków stałych i okresowych zgodnie  
z ustawą o pomocy społecznej, pismem Nr FB.J-3.3011-219/07 z dnia 27 kwietnia 2007r 
zwiększa środki o kwotę 50.197,00 zł na realizację programu doŜywiania dzieci w szkołach. 
RównieŜ pismem Nr FB.J-3.3011-177/07 z dnia 16 kwietnia 2007r. ustalono plan dotacji 
celowej w kwocie 128.037,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym. Departament Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu pismem z dnia 14 maja 2007r. udziela pomocy finansowej  
w kwocie 35.000,00 zł na “Budowę placu rekreacyjno- sportowego oraz magazynu  
w śerkowie”. Gmina śerków określone zadania w zakresie rekreacji turystycznej realizuje po 
stronie wydatków w dziale 630 - Turystyka. Burmistrz Janusz Jajczyk zawarł umowę  
z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Józefa Rackiego 
na dofinansowanie remontu dróg w obrębie Ludwinów, Chrzan w kwocie do 71.500,00 zł. 
Zwiększa się dochody własne w dziale oświaty o kwotę 3.500,00 zł za sprzedaŜ drewna przy 
szkole w Dobieszczyźnie i  800,00 zł wpłata na teatrzyk w śerkowie.                           
W dziale 630 wprowadza się plan  24.231,40 zł odpłatność za pobyt w schronisku i plan  
1.500,- zł odsetki od wpłat zaległych. W dziale “754” ustala się plan w wysokości 32.000,00zł 
dochód za sprzedany samochód straŜacki, a w dziale “758” ustala się plan 30.000,00zł- 
dochód z lokat na koncie bankowym. 
PowyŜsze dochody własne zwiększą wydatki w dziale 750- Administracja rządowa, płace  
i pochodne w związku z odprawą po przejściu pracownika na emeryturę, zakup papieru, odpis 
na fundusz socjalny i 3.000,00zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. 
W dziale 801- Oświata zwiększa się plan dla Szkoły Dobieszczyzna na zakup drzewek i na 
podróŜe słuŜbowe, dla Szkoły w Chrzanie na zakup laptopa i rzutnika oraz dla Teatrzyku przy  
Szkole w śerkowie na zakup materiałów dekoracyjnych. 
W dziale “900- Gospodarka Komunalna”- zwiększa się plan o 6.940,00 zł na opłaty związane 
z programem usuwania azbestu i opłaty za wysypisko śmieci. 
RównieŜ wprowadza się plan w wysokości 12.400,00 zł na montaŜ kamer, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo w śerkowie. 
Zmniejsza się dochody i wydatki w  dziale "754" o kwotę 500,00 zł ,gdyŜ mylnie naniesiono  
w budŜecie jako zadanie zlecone.   
Gmina śerków wyraŜa zgodę na udzielenie pomocy finansowej do zakupu psa policyjnego  
w  kwocie 1.000,00 zł na co zostanie podpisane stosowne porozumienie.   
Ponadto dokonano przesunięć wydatków: 
W dziale 600- transport i łączność przesuwa się środki z inwestycji w kwocie 450.000,-zł na 
remonty dróg – 300.000,-zł i dotację dla  Ośrodka Kultury i Rekreacji (MCT)  
z przeznaczeniem na remont chodników wewnętrznych i wymianę okien – 150.000,-zł. 
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W dziale 801-Oświata- rozdział 80110 Gimnazjum- zwiększa się plan na delegacje  
i opłacenie umowy zlecenia , natomiast zmniejsza się wydatki na podróŜe zagraniczne  
i wydatki na zakup pomocy naukowych.. 
W dziale 851- Ochrona zdrowia- dokonuje się przesunięć w ramach działu na płace, 
pochodne od płac, zakupy i odpis funduszu socjalnego. 
W dziale 852 - Ośrodek wsparcia zmniejsza się plan na usługach a zwiększa się plan na  
zakup paliwa. 
W dziale 900 rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt- przesuwa się kwotę 1.000,00zł z usług 
na opłatę za energię. 
W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  przesuwa się z usług remontowych 
kwotę 7.000,00 zł na opłacenie wykonania projektu remontu świetlic wiejskich. 
Zmniejsza się plan o 10.000,00zł na usługach w rozdziale 92605 w zakresie kultury fizycznej 
a zwiększa się na opłacenie projektu związanego z ochroną zabytków w Mickiewiczowskim 
Parku. 
PowyŜsze zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budŜetu.  
 

 


