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ZARZĄDZENIE NR 433/2018 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 26 października 2018 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 
 

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych /t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm./ oraz § 9 pkt 2 Uchwały Rady Gminy 
Sieroszewice nr XXXII/245/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2018, zarządza się co następuje: 
 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr XXXII/245/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.                        

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej: 

1) Zarządzeniem nr 333/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 stycznia 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

2) Uchwałą nr XXXIII/246/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 lutego 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,   

3) Zarządzeniem nr 347/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 marca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

4) Zarządzeniem nr 350/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 marca 2018 r.  

w sprawie uchylenia Zarządzeniem nr 347/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia  

7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

5) Uchwałą nr XXXIV/252/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,   

6) Zarządzeniem nr 353/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

7) Zarządzeniem nr 356/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

8) Zarządzeniem nr 357/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 kwietnia 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

9) Zarządzeniem nr 365/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 maja 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

10) Uchwałą nr XXXV/262/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

11) Zarządzeniem nr 381/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 czerwca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

12) Uchwałą nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

13) Zarządzeniem nr 390/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 czerwca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

14) Zarządzeniem nr 394/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 lipca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

15) Uchwałą nr XXXVII/286/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 lipca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

16) Zarządzeniem nr 398/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 lipca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 
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17) Zarządzeniem nr 405/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 sierpnia 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

18) Zarządzeniem nr 410/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 sierpnia 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

19) Uchwałą nr XXXVIII/292/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 września 2018 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

20) Zarządzeniem nr 420/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 września 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

21) Zarządzeniem nr 428/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

22) Uchwałą nr XXXIX/304/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 15 października 

2018r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę                      338.385,78 zł 
do kwoty                                                                                                39.970.326,58 zł, 
w tym zwiększa się dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę                               234.128,78 zł 
do kwoty                                                                                                 12.129.072,29 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zwiększa się plan wydatków  budżetu na 2018 rok o kwotę                       338.385,78 zł 
do kwoty                                                                                                46.589.818,15 zł, 
w tym zwiększa się wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej                    
i innych zadań zleconych ustawami o kwotę                                              234.128,78 zł 
do kwoty                                                                                                 12.129.072,29 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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U Z A S A D N I E N I E 

do Zarządzenia nr 433/2018 Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

   

 Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych  

o kwotę 338.385,78 zł. Podstawą zmian w budżecie są: 

1. pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16 października 

2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2018 rok o kwotę  

202.172,78 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 

producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2018 r., 

2. pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18 października 

2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2018 rok o kwotę  

12.750,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł 

miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, 

realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018, 

3. pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18 października 

2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2018 rok o kwotę  

16.668,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny  

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej na rok 2018, 

4. pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15 października 

2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2018 rok o kwotę  

61.884,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

5. pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12 października 

2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2018 rok o kwotę  

7.955,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów, 

6. umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 416/2018 z dnia 17 października 

2018 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł.  

z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Gościu siądź pod mym 

liściem, a odpocznij sobie” – integracja mieszkańców Rososzycy pod lipą, 

7. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3113-18/18  

z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej  

na 2018 r. o kwotę 29.116,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem ponownego głosowania w dniu  

4 listopada 2018r. w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

8. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3113-19/18  

z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej  

na 2018 r. o kwotę 2.840,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych 

diet dla przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji 
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wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w ponownym  

głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r. w wyborach do organów jednostek 

samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

 

Dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami po stronie wydatków 

budżetowych w celu racjonalnego wykonania budżetu. 

 


