
   ZARZĄDZENIE NR  335/2013 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia  02  grudnia  2013 r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 

 
 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 XXIII/169/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na  rok 2013, zarządza się co następuje: 
 
§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr XXIII/169/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na  rok 2013 zmienionej: 
1) Zarządzeniem nr 234/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2013r.                     

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

2) Zarządzeniem nr 237/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2013r.                         

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

3) Uchwałą nr XXV/180/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2013 r.             

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

4) Zarządzeniem nr 265/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 kwietnia 2013r.                         

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

5) Uchwałą nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 6 maja 2013 r.             

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

6) Zarządzeniem nr 273/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 maja 2013r.                         

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

7) Uchwałą nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 czerwca 2013r.             

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

8) Zarządzeniem nr 282/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 czerwca 2013r.                         

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

9) Uchwałą nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 26 czerwca 2013r.             

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

10) Zarządzeniem nr 295/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lipca 2013r.                         

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

11) Uchwałą nr XXIX/207/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 sierpnia 2013r.             

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 

12) Zarządzeniem nr 309/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2013r.                         

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

13) Zarządzeniem nr 312/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2013r.                         

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

14) Uchwałą nr XXX/208/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2013r.             

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

15) Zarządzeniem nr 318/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 października 

2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

16) Uchwałą nr XXXI/212/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 października 

2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 



17) Zarządzeniem nr 325/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 listopada 2013r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

18) Uchwałą nr XXXII/219/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 listopada 2013r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

wprowadza się następujące zmiany:  
 

1. W załączniku nr 2 -  Wydatki budżetu gminy na 2013 rok dokonuje się zmian 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
2. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 
„Tworzy się rezerwy:        
1) ogólną w wysokości                                    47.292,00 zł., 
2) celową w wysokości                                    60.000,00 zł.,  

z tego na: 
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     60.000,00 zł.,” 

 
§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikiem wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
do Zarządzenia nr 335/2013 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 
    
Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 30.000,00 zł. do kwoty 47.292,00 zł.                     

w związki z koniecznością dofinansowania remontu uszkodzonego sufitu na Sali 
Wiejskiej w Rososzycy.  

Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków między paragrafami w ramach 
działu w celu racjonalnego wykonania budżetu.        
 

 
 

 
 
 
 


