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    ZARZĄDZENIE NR  69/2015 

Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 1 lipca  2015 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

 
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 II/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej      
na rok 2015, zarządza się co następuje: 
  

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr II/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.                        

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej: 

1) Zarządzeniem nr 10/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 stycznia 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

2) Uchwałą nr IV/23/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca 2015 r.                        

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

3) Uchwałą nr V/31/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2015 r.                      

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

4) Zarządzeniem nr 58/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

5) Uchwałą nr VI/41/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2015 r.                      

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

6) Zarządzeniem nr 61/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2015r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

7) Uchwałą nr VIII/48/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 r.                      

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, 

wprowadza się następujące zmiany:  

 
1. W załączniku nr 2 -  Wydatki budżetu gminy na 2015 rok dokonuje się zmian zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

2. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 

       „Tworzy się rezerwy:    

1) ogólną w wysokości                         100.000,00 zł., 

2) celową w wysokości                         757.000,00 zł.,  

z tego na: 

-  realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego      57.000,00 zł. 

- rezerwę na zadania inwestycyjne finansowane ze środków unijnych, o których 

mowa w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy                      700.000,00 zł.”  

 
§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikiem 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 68/2015 Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

 
Rozwiązuje się rezerwę celową oświatową  w wysokości 165.000,00 zł. z powodu 
konieczności przeprowadzenia remontów, które są niezbędnie do zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, wyeliminowania źródeł zacieków 
elewacji i pomieszczeń wewnętrznych oraz w celu zmniejszenia ubytków ciepła                     
w szkołach i przedszkolach.  
       Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków                 
w celu racjonalnego wykonania budżetu 
 
 
 


