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ZARZĄDZENIE NR 63.2020 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 

 
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych /t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm./ oraz § 8 pkt 1 Uchwały Rady Gminy 
Sieroszewice nr XII/135/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej 
na rok 2020, zarządza się co następuje: 
 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr XII/135/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.                        

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej: 

1) Zarządzeniem nr 12.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

2) Uchwałą nr XIII/136/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

3) Zarządzeniem nr 29.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

4) Zarządzeniem nr 39.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

5) Uchwałą nr XIV/146/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

6) Zarządzeniem nr 48.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 773.217,30 zł do kwoty 
44.989.125,98 zł, w tym zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 618.517,43 zł do 
kwoty 14.693.610,43 zł oraz środki na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
o kwotę 59.999,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

2. Zwiększa się plan wydatków  budżetu na 2020 rok o kwotę 773.217,30 zł do kwoty 
46.133.531,58 zł, w tym zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 618.517,43 zł do 
kwoty 14.693.610,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

3. W załączniku nr 5 „Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA  
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 roku” 
dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 
 
§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 
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U Z A S A D N I E N I E 
do Zarządzenia nr 63.2020 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 
   

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych  

o kwotę 773.217,30 zł. Podstawą zmian w budżecie jest: 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.89.2020.2 z dnia 6 kwietnia 2020 

r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 12.509,28 zł 

z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa  

w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.107.2020.6 z dnia 21 kwietnia 

2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 

603.918,15 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 tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego 

 w I terminie płatniczym 2020 roku,  

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 

r. w sprawie ostatecznego planu dotacji celowej na rok 2020 zwiększonego  

o kwotę 2.090,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich 

oraz z zakresu administracji rządowej, 

• umowa nr 979/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. zawarta pomiędzy Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Sieroszewice dotycząca powierzenia grantu  

w kwocie 59.999,87 zł  na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr  

I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu  

o wysokich przepustowościach” z przeznaczeniem na zakup sprzętu 

komputerowego dla uczniów i nauczycieli, 

• umowa nr 231/2020/15/OZ-UP-go/D zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Sieroszewice w sprawie 

dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. ”Usuwanie odpadów z folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big 

Bag” w kwocie 94.700,00 zł.  

 

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków 

budżetowych w celu racjonalnego wykonania budżetu. 

 

Wójt Gminy 
/-/ Anatol Piaskowski 

 


