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ZARZĄDZENIE NR 356/2018 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 18 kwietnia 2018 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

 
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 XXXII/245/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2018, zarządza się co następuje: 
 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr XXXII/245/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.                        

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej: 

1) Zarządzeniem nr 333/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 stycznia 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

2) Uchwałą nr XXXIII/246/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 lutego 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,   

3) Zarządzeniem nr 347/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 marca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

4) Zarządzeniem nr 350/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 marca 2018 r.  

w sprawie uchylenia Zarządzeniem nr 347/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia  

7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

5) Uchwałą nr XXXIV/252/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,   

6) Zarządzeniem nr 353/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę                            200,00 zł. 
do kwoty                                                                                               37.533.559,42 zł., 
w tym zwiększa się dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę                                     200,00 zł. 
do kwoty                                                                                                10.823.227,00 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

2. Zwiększa się plan wydatków  budżetu na 2018 rok o kwotę                           200,00 zł. 
do kwoty                                                                                               45.103.050,99 zł., 
w tym zwiększa się wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej                    
i innych zadań zleconych ustawami o kwotę                                                   200,00 zł. 
do kwoty                                                                                                10.823.227,00 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 

„Tworzy się rezerwy:        

1) ogólną w wysokości                         13.417,00 zł., 

2) celową w wysokości                     99.422,00 zł.,  

z tego na: 

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego          99.422,00 zł.” 
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4. W załączniku nr 4 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018 
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 356/2018 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 
   

 Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych  

o kwotę 200,00 zł.  

Podstawą zmian w budżecie jest: 

1) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2018.8 z dnia 30 marca 

2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2018 rok 

o kwotę 100,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych  

z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,  

2) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2018.4 z dnia 06 kwietnia 

2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na II kwartał 2018 o kwotę  

100,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów 

obsługi tego zadania.  

 
Zmniejsza się rezerwę ogólna o kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont 

dachu na budynku gospodarczym w Namysłakach uszkodzonego podczas złych 
warunków atmosferycznych (wiatry, deszcze) .  

 

Przenosi się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu 

SENIOR+ w Latowicach” z rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia do rozdziału 85295 – 

Pozostała działalność - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.82.2018.2 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej 

na 2018 rok o kwotę 300.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 

wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (Dzienny Dom 

„Senior+”–Moduł I).  

 
Dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami po stronie wydatków  

oraz między zadaniami inwestycyjnymi w celu racjonalnego wykonania budżetu. 
 


