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ZARZĄDZENIE NR 288/2017 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 24 sierpnia 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 2016, poz. 1870 ze zm./ 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 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę                     186.509,97 zł. 
do kwoty                                                                                               36.271.202,03 zł., 
w tym zwiększa się dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę                              126.509,97 zł. 
do kwoty                                                                                                10.838.375,37 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
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2. Zwiększa się plan wydatków  budżetu na 2017 rok o kwotę                     186.509,97 zł. 
do kwoty                                                                                               43.048.483,57 zł., 
w tym zwiększa się wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej                    
i innych zadań zleconych ustawami o kwotę                                             126.509,97 zł. 
do kwoty                                                                                                10.838.375,37 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 288/2017 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 
  

 Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych  

o kwotę 186.509,97 zł.  

Podstawą zmian w budżecie jest: 

1) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.203.2017.5 z dnia 10 lipca  

2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na III kwartał 2017 roku 

o kwotę 200,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych 

dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej  

oraz kosztów obsługi tego zadania, 

2) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.201.2017.7 z dnia 14 lipca 2017 r. 

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2017 o kwotę  

6.636,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, 

3) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2017.7 z dnia 14 lipca 2017 r. 

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2017 o kwotę 60.000,00 zł.  

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.  

4) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.8 z dnia 11 lipca 2017 r. 

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2017 o kwotę 119.386,86 zł.  

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne.  

5) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2017.8 z dnia 18 sierpnia 

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

287,11 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz  

na sfinansowanie kosztu ich zakupu.  

 

Uchwałą nr 17/1013/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  

z dnia 23 sierpnia 2017 r. stwierdzono nieważność Zarządzenia nr 276/2018 Wójta 

Gminy Sieroszewice z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na rok 2017. Wobec tego zmiany planu wydatków między rozdziałami i paragrafami  

w uchylonym zarządzeniu uwzględnia się w niniejszym Zarządzeniu, natomiast 

przeniesienie między działami 852 - Pomoc społeczna a 855 - Rodzina zostanie 

uwzględnione na najbliższej sesji Rady Gminy.  

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami oraz zadaniami 

inwestycyjnymi w celu racjonalnego wykonania budżetu. 

 

 

 


