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ZARZĄDZENIE NR  422/2014 

Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia  21 listopada  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, 

8) Zarządzeniem nr 392/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 czerwca 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

9) Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XXXVIII/262/2014 z dnia 30 czerwca 2014 
r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

10) Zarządzeniem nr 395/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07 lipca 2014 r.       
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

11) Zarządzeniem nr 397/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 lipca 2014 r.       
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

12) Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XXXIX/268/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 
r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

13) Zarządzeniem nr 405/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2014 r.       
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

14) Zarządzeniem nr 406/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia18 września 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

15) Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XL/271/2014 z dnia 30 września 2014 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

16) Zarządzeniem nr 412/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 października 
2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

17) Zarządzeniem nr 414/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 października 
2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

18) Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XLI/277/2014 z dnia 07 listopada 2014 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 
wprowadza się następujące zmiany:  
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1.  Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę                      1.430,00 zł.  
     do kwoty                                                                                             28.287.565,43 zł. 

 w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
      i innych zadań zleconych ustawami  zmniejsza się o kwotę                      1.430,00 zł.                                                                                          
     do kwoty                                                                                               4.537.367,16 zł. 
  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
 
2.  Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę                     1.430,00 zł. 
     do kwoty                                                                                            29.198.134,43 zł. 

 w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
     i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę                       1.430,00 zł. 
     do kwoty                                                                                              4.537.367,16 zł. 
     zgodnie z załącznikiem nr 2 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 422/2014 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 
   

   Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę                   
1.430,00 zł. 

 Podstawą zmian w budżecie jest: 

 pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.405.2014.4 z dnia 14 listopada 
2014 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 2.000,00 zł.              
w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,  

 pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.407.2014.2 z dnia 14 listopada 
2014 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 570,00 zł.                        
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd 
opiekuńczy za sprawowanie opieki.  

  
Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu 

racjonalnego wykonania budżetu. 
 
 
 
 


