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ZARZĄDZENIE NR 315/2017 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 20 listopada 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 2017, poz. 2077/ 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, 

1) Zarządzeniem nr 310/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 

2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 
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2) Uchwałą nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 listopada 2017r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę                       37.342,00 zł. 
do kwoty                                                                                               37.652.627,44 zł., 
w tym zmniejsza się dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę                                12.378,00 zł. 
do kwoty                                                                                                11.875.405,51 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

2. Zwiększa się plan wydatków  budżetu na 2017 rok o kwotę                       37.342,00 zł. 
do kwoty                                                                                               41.976.038,28 zł., 
w tym zmniejsza się wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej                    
i innych zadań zleconych ustawami o kwotę                                               12.378,00 zł. 
do kwoty                                                                                                11.875.405,51 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 315/2017 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 
    

 Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych  

o kwotę 37.342,00 zł.  

Podstawą zmian w budżecie jest: 

1) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.422.2017.7 z dnia 15 listopada  

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

o kwotę 59.300,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (do 20 tys. 

zł. – budynki gospodarcze) 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.3111.430.2017.7 z dnia 17 listopada  

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

o kwotę 14.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (do 100 

tys. zł. – budynki gospodarcze) 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. , 

3) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2017.3 z dnia 02 listopada 

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

70,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem 

Kart Dużej Rodziny.  

4) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.421.2017.4 z dnia 09 listopada 

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

9.099,00 zł. w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu 

dzieci,  

5) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2017.3 z dnia  

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

o kwotę 44.720,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia 

gabinetów profilaktyki zdrowotnej.   

6) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15 listopada 

2017 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych na rok 2017 poprzez: 

zmniejszenie –  dz. 852, rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 100.000,00 zł. 

zwiększenie –   dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 3.047,00 zł.  

z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 

dz. 852, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 2.106,00 zł. z przeznaczeniem  

na uzupełnienie wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze. 

7) umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 434/2017 zawarta w dniu  

13 listopada 2017 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim  

a Gminą Sieroszewice o udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem  
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na współfinansowanie projektu pn. „ System nagłośnieniowy – szansa rozwoju 

kulturalnego i integracji mieszkańców wsi Psary”.  

 

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków oraz 

między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego”, rozdz. 92195 – „Pozostała działalność” w celu racjonalnego wykonania 

budżetu. 


