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ZARZĄDZENIE NR 261/2017 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 23 maja 2017 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 
 

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych /t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm./ oraz § 9 pkt 2 Uchwały Rady Gminy 
Sieroszewice nr XXIII/163/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej      
na rok 2017, zarządza się co następuje: 
 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr XXIII/163/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.                        

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej: 

1) Uchwałą nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

2) Uchwałą nr XXV/180/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 1 marca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

3) Zarządzeniem nr 245/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

4) Uchwałą nr XXVI/186/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

5) Zarządzeniem nr 252/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 kwietnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

6) Uchwałą nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 09 maja 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W załączniku nr 2 Wydatki budżetowe na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie            
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

2. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 

„Tworzy się rezerwy:        

1) ogólną w wysokości                            70.000,00 zł., 

2) celową w wysokości                     113.100,00 zł.,  

z tego na: 

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego          95.210,00 zł. 

- rezerwę celową oświatową                          17.890,00 zł.” 

 
§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikiem 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 261/2017 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

 

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 82.100,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki  

na energię i gaz w jednostkach oświatowych oraz na fundusz remontowy na rzecz 

Wspólnoty Mieszkaniowej opłacany przez Publiczne Przedszkole w Psarach.  

 Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków 

budżetowych w celu racjonalnego wykonania budżetu. 

 

 

 


