
1 

 

  
    ZARZĄDZENIE NR 100/2015 

Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 23 października  2015 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

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

publicznych / t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm./ oraz § 9 pkt 2 Uchwały Rady Gminy 
Sieroszewice nr II/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej      
na rok 2015, zarządza się co następuje: 
  

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr II/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.                        

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej: 

1) Zarządzeniem nr 10/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 stycznia 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

2) Uchwałą nr IV/23/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca 2015 r.                        

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

3) Uchwałą nr V/31/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2015 r.                      

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

4) Zarządzeniem nr 58/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

5) Uchwałą nr VI/41/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2015 r.                      

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

6) Zarządzeniem nr 61/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

7) Uchwałą nr VIII/48/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 r.                      

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

8) Zarządzeniem nr 69/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lipca 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

9) Uchwałą nr IX/58/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 lipca 2015 r.                      

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

10) Zarządzeniem nr 79/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 lipca 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

11) Zarządzeniem nr 89/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

12) Uchwałą nr X/62/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 września 2015 r.                      

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

13) Zarządzeniem nr 90/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

14) Zarządzeniem nr 93/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

15) Zarządzeniem nr 96/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 października 

2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

wprowadza się następujące zmiany:  
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1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę                    210.338,02 zł. 
do kwoty                                                                                              29.998.796,19 zł., 
w tym dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę                                    210.061,52 zł. 
do kwoty                                                                                                 4.467.119,28 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

2. Zwiększa się plan wydatków  budżetu na 2015 rok o kwotę                     210.338,02 zł. 
do kwoty                                                                                               30.141.249,19 zł., 
w tym wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych ustawami zwiększa się o kwotę                                                210.061,52 zł. 
do kwoty                                                                                                 4.467.119,28 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 100/2015 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 
 

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 210.338,02 zł. 
Podstawą zmian w budżecie jest: 

 pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-54/15 z dnia 19 października 
2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2015 o kwotę 
12.160,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków 
obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania              
w dniu 25 października 2015 r. w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej               
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.449.2015.8 z dnia 21 października 
2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2015 o kwotę                
276,50 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników                          
i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy 
uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.  

 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21 października 
2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2015 o kwotę 
190.642,42 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 za drugi okres płatniczy 2015 
roku. 

 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21 października 
2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2015 o kwotę 350,00 
zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców 
wrażliwych. 

 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2015.2 z dnia 23 października 
2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2015 o kwotę   
6.909,10 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych 
zadań w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne                  
i ćwiczenia. 
 

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków               
w celu racjonalnego wykonania budżetu. 
 
 
 


