
                 Uchwała Nr XII/109/08 
                 Rady Miejskiej śerkowa 
                 z dnia 30 czerwca 2008 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmiany do budŜetu Miasta i Gminy śerków na 2008 
rok 
 

 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy  z dnia 8 marca 1990 
roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 
166, 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z  późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 
 

§ - 1 W uchwale Nr IX/76/07 Rady Miejskiej śerkowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia budŜetu, zmienionej uchwałą X/92/08 z dnia 27 marca 2008 roku 
i Nr XI/102/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., wprowadza się następujące zmiany: 
 

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Uchwala się dochody budŜetu na rok 2008 w wysokości 27.743.721,10 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 
4.951.762,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.” 

 

§ - 2 § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Uchwala się wydatki budŜetu na rok 2008 w wysokości 31.627.090,77 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki związane z realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 
4.951.762,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.” 
 

Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują: 
1) Wydatki bieŜące w wysokości:           23.638.780,35 zł 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –           8.867.870,29 zł 
b) dotacje                1.955.230,- zł  

w tym: 
- dla ZAZ                   824.850,- zł 
- dla instytucji kultury                537.000,- zł 
- dla szkół podstawowych                538.380,- zł 
- celowa na zadania własne dla podmiotów naleŜących i nienaleŜących 

do sektora finansów publicznych      55.000,- zł 
c) wydatki na obsługę długu                150.000,- zł 

2) Wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 7.988.310,42 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 3 

3) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008-
2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

 

§ - 3 W § 4.1. Deficyt budŜetu w kwocie 3.883.369,67 zł zostanie sfinansowany przychodami 
zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

 

§ - 4 W  § 10 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, poŜyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych w kwocie           4.900.000,- zł,  
z tego na: 
1) finansowanie planowanego deficytu budŜetu          3.495.000,- zł 
2) spłatę wcześniej zaciągniętych poŜyczek i kredytów            905.000,- zł 
3) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu            500.000,- zł 

  

§ - 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 
 

§ - 6 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budŜetowego 
2008. 



 
Uzasadnienie 

 

do uchwały Nr XII/109/08 Rady Miejskiej śerkowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie 

wprowadzenia zmiany do budŜetu Miasta i Gminy 

 
Dochody budŜetu gminy śerków ogółem wzrosną o 1.869.897,10 zł, w tym: 

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 12 maja 2008 r. Nr FB.I-3.3011-194/08 przyznał 

dotację celową w kwocie 348.651,- zł na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju 

napędowego dla producentów rolnych. 

Starostwo Powiatowe w Jarocinie powierzyło Gminie śerków budowę chodnika na ulicy 

Kościelnej w śerkowie na zadanie to przekazali środki w kwocie 50.000,- zł. 

Zgodnie z zawartą umową Wojewoda Wielkopolski dokonuje zwrotu kwoty 1.037.781,52 zł 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za realizację projektu 

„Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w śerkowie”.  

Ustala się plan w dochodach własnych w kwocie 52.889,58 zł na wpływ odsetek z lokat 

na rachunku bieŜącym. 

Pismem z dnia 30 maja 2008 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej 

o kwotę 60.031,- zł na dofinansowanie pracodawcom za przygotowanie młodocianych 

pracowników do zawodu. 

Następnie pismem z dnia 23 maja 2008 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 4.350,- zł 

na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę 

dodatków do pracowników socjalnych oraz pismem z dnia 7 maja 2008 r. zwiększył plan 

o kwotę 35.800,- zł na doŜywianie dzieci w szkołach.  

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego na podstawie podpisanej umowy z dnia 15 

kwietnia 2008 r. z Burmistrzem Miasta i Gminy śerków, dofinansował budowę dróg 

gminnych w kwocie 165.000,- zł. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zwiększył plan dotacji o kwotę 115.394,- zł dla 

Zakładu Aktywności Zawodowej w śerkowie. 

Planowane kwoty dochodów zwiększą równieŜ planowane wydatki budŜetu o kwotę 

1.817.007,52 zł, w tym wydatki na zadania zlecone. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył Gminie śerków 

kwotę 292.110,42 zł zaciągniętej poŜyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa 

sieci i kanalizacji sanitarnej w Komorzu, Brzóstkowie i Raszewach” . PowyŜsza kwota 

zwiększa plan na inwestycje w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” potwierdzone stosowną 

uchwałą Rady Miejskiej na wykonanie dokumentacji projektów kanalizacji sanitarnej dla wsi 



Ludwinów, Kamień, Bieździadów, Laski, Pawłowice, Chrzan i Stęgosz. Równocześnie 

w dziale tym zmniejsza się § 6050 o kwotę 144.800,- zł przesuwając plan i środki na zadania 

inne w budŜecie, natomiast zwiększa się plan w § 6060 o kwotę 65.000,- zł na zakup agregatu 

prądotwórczego. 

Ulega zmianie załącznik „Przychody i rozchody” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej 

uchwały.  

W dziale „600” zwiększa się plan na remonty dróg, ulic i ciągi piesze o kwotę 385.671,10 zł. 

W gospodarce mieszkaniowej ustala się plan w § 4590 w wysokości 10.000,- zł na wydatki 

za poniesione nakłady remontu mieszkania i 1.000,- zł na zakup materiałów geodezyjnych. 

W dziale „Administracja publiczna” zwiększa się plan o 127.500,- zł w tym: 12.000,- zł 

na wynagrodzenie bezosobowe, 80.000,- na zakup mebli i wyposaŜenia dla pomieszczeń 

administracyjnych i archiwum, 24.900,- zł na usługi za odwodnienie i utwardzenie placu przy 

budynkach administracyjnych oraz 600,- zł na koszty egzekucyjne. 

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne” - zwiększa się plan o kwotę 9.200,- zł na zakup 

aparatów tlenowych. 

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan o 64.800,- zł na dotacje dla szkół 

niepublicznych, tj. Lubinia Mała i Ludwinów. RównieŜ w dziale tym dokonuje się 

przesunięcia wydatków 2.000,- zł z usług na zakup części do autokaru szkolnego i 1.000,- zł 

z zakupu papieru na usługi komputerowe. 

W rozdziale „Ośrodki wsparcia” przenosi się kwotę 4.500,- zł z wynagrodzenia i pochodnych 

na wypłatę odprawy pośmiertnej 2.500,- zł i zakupy 2.000,- zł. Natomiast w rozdziale 

„Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się plan o 10.000,- zł – zbyt wysoki plan. 

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zabezpiecza się środki 

w wysokości 20.000,- zł na zakup samochodu dla ZAZ w śerkowie. 

W dziale „Gospodarka komunalna” zwiększa się plan o 9.300,- zł na zakup kontenerów dla 

utrzymania czystości w gminie i 60.000,- zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie. 

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan o 1.000,- zł 

na wynagrodzenia bezosobowe i dla „Biblioteki” zwiększa się plan o 12.000,- zł na opłaty 

za gaz i energię. 

PowyŜsze zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budŜetu. 


