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ZARZĄDZENIE NR 310/2017 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 30 października 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 

7) Zarządzeniem nr 261/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

8) Zarządzeniem nr 267/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 05 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

9) Zarządzeniem nr 268/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

10) Uchwałą nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

11) Zarządzeniem nr 271/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 lipca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

12) Uchwałą nr XXIX/208/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

13) Zarządzeniem nr 288/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

14) Zarządzeniem nr 295/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

15) Zarządzeniem nr 298/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 września 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

16) Uchwałą nr XXX/216/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 

2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

wprowadza się następujące zmiany: 
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1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę                     255.784,30 zł. 
do kwoty                                                                                               37.615.015,44 zł., 
w tym zwiększa się dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę                              206.585,30 zł. 
do kwoty                                                                                                11.887.783,51 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

2. Zwiększa się plan wydatków  budżetu na 2017 rok o kwotę                     255.784,30 zł. 
do kwoty                                                                                               44.392.296,98 zł., 
w tym zwiększa się wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej                    
i innych zadań zleconych ustawami o kwotę                                             206.585,30 zł. 
do kwoty                                                                                                11.887.783,51 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

3. W załączniku nr 4 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017 
dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 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 310/2017 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 
    

 Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych  

o kwotę 255.784,30 zł.  

Podstawą zmian w budżecie jest: 

1) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.388.2017.7 z dnia 18 października  

2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2017 rok 

o kwotę 7.700,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (do 6 tys. 

zł.) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce  

w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5-6 października 2017 r. , 

2) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2017.8 z dnia 18 października 

2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2017 o kwotę  

12.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 

250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną  

w środowisku w roku 2017,  

3) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2017.7 z dnia 23 października 

2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2017 o kwotę  

9.199,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów, 

4) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.382.2017.7 z dnia 23 października 

2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2017 o kwotę  

28.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,  

5) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.391.2017.10 z dnia  

24 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2017 

o kwotę 198.885,30 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 II okres płatniczy 2017 r.  

 

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków oraz 

między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdz. 60016 – 

„Drogi gminne” w celu racjonalnego wykonania budżetu. 

 

 

 


