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ZARZĄDZENIE NR 86.2020 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 31 sierpnia 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.), art.15zo pkt 1 w związku z art. 

15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zmianami) 

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, 

10)  Zarządzeniem nr 79.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 lipca 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 200.171,00 zł do kwoty 
47.318.705,53 zł, w tym zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 35.943,00 zł do 
kwoty 15.233.423,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

2. Zwiększa się plan wydatków  budżetu na 2020 rok o kwotę 200.171,00 zł do kwoty 
48.463.111,13 zł, w tym zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 35.943,00 zł do 
kwoty 15.233.423,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.  
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3. W załączniku nr 4 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020 
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 86.2020 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 
   

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych  

o kwotę 200.171,00 zł. Podstawą zmian w budżecie jest: 

• pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego – Powszechny Spis Rolny 2020 (znak 

sprawy: POZ-WO.573.2.2020, znak pisma: POZ-WO.573.2.2020.9 z dnia 

15.07.2020 r.) dotyczące realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na 

podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1728). Na wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu 

Rolnego 2020 gminie została przyznana dotacja celowa w wysokości 33.556,00 zł 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków 

spisowych, nagrody za realizację spisu oraz na wydatki rzeczowe,    

• umowa nr DR 125/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. zawarta pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł na współfinansowanie projektu pn. 

”Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Masanów”  

w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.264.2020.7 z dnia 14 sierpnia 

2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 15,00 zł  

z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz 

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, 

• umowa nr 103/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. zawarta pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej w kwocie 128.250,00 zł na dofinansowanie budowy 

(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie 

Parczew tj. „Przebudowa drogi gminnej w Sieroszewicach ul. Wiśniowa – II etap”, 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.266.2020.8 z dnia 17 sierpnia 

2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 9.978,00 

zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów, 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.272.2020.7  

z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 

2020 o kwotę 4.000,00 zł w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 oraz o kwotę 10.000,00 

zł w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 w celu dostosowania poziomu środków do 

zakresu realizowanych zadań, 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2020.2 z dnia 24 sierpnia 

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

12.372,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. 

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków 

budżetowych w celu racjonalnego wykonania budżetu. 

Wójt Gminy 
/-/ Anatol Piaskowski 
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