
   ZARZĄDZENIE NR  392/2014 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia  11 czerwca  2014 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 

 
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 XXXIII/233/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2014, zarządza się co następuje: 
  

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr XXXIII/233/2013 z dnia 19 grudnia               
2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej: 

1) Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XXXIV/234/2014 z dnia 27 stycznia 2014 
r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014, 

2) Zarządzeniem nr 350/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 lutego 2014 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014, 

3) Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XXXV/237/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014, 

4) Zarządzeniem nr 366/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

5) Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XXXVI/248/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 
r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

6) Zarządzeniem nr 374/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 kwietnia 2014 
r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

7) Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XXXVII/257/2014 z dnia 27 maja 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 
wprowadza się następujące zmiany:  

 
1. W załączniku nr 2 -  Wydatki budżetu gminy na 2014 rok dokonuje się zmian 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
2. W załączniku  nr 4 – Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2014  

dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
do Zarządzenia nr 392/2014 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 
    

 
Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków oraz między 

zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału w celu racjonalnego wykonania budżetu
       
 
 
 
 


