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ZARZĄDZENIE NR 79.2020 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 9 lipca 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, 

7) Zarządzeniem nr 63.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

8) Uchwałą nr XV/157/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, 

9) Uchwałą nr XVI/165/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 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 111.761,00 zł do kwoty 
47.118.534,53 zł, w tym zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 60.415,00 zł do 
kwoty 15.197.480,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

2. Zwiększa się plan wydatków  budżetu na 2020 rok o kwotę 111.761,00 zł do kwoty 
48.262.940,13 zł, w tym zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 60.415,00 zł do 
kwoty 15.197.480,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 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 79.2020 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 
   

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych  

o kwotę 111.761,00 zł. Podstawą zmian w budżecie jest: 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.202.2020.8 z dnia 26 czerwca 

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

27.441,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie 

opieki oraz na obsługę tego zadania, 

• pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3113-15/20  

z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020  

o kwotę 31.614,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla 

członków obwodowych komisji wyborczych oraz na realizację zadań zleconych 

związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – ponowne 

głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r., 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 r. 

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 31.030,00 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,  

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 7 lipca 2020 r. 

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 12.000,00 zł  

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

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, 

realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020, 

• pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3113-17/20  

z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020  

o kwotę 1.360,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych 

z przygotowaniem  i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – ponowne głosowanie  

w dniu 12 lipca 2020 r., 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.207.2020.6 z dnia 7 lipca 2020 r. 

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 8.316,00 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” . 

 

Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków budżetowych  

w celu racjonalnego wykonania budżetu. 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 


