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ZARZĄDZENIE NR 16.2021 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 27 stycznia 2021 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 

 
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.), art.15 zn pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz  

§ 8 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Sieroszewice nr XX/195/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zarządza się co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr XX/195/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.                        

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 50,00 zł do kwoty 
44.091.841,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
w tym : 
- zwiększa się plan dochodów obejmujących dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 50,00 zł do kwoty 13.174.562,00 
zł zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia. 
 

2. Zwiększa się plan wydatków  budżetu na 2021 rok o kwotę 50,00 zł do kwoty 
42.656.341,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
w tym : 
- zwiększa się plan wydatków obejmujących wydatki na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  
o kwotę 50,00 zł do kwoty 13.174.562,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do 
niniejszego zarządzenia. 
 

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„ Tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości 55.000,00 zł, 
2) celową w wysokości 113.000,00 zł, z tego na: 

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 113.000,00 zł. 
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sieroszewice. 
 
§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Wójt Gminy 
/-/ Anatol Piaskowski  
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U Z A S A D N I E N I E 

do Zarządzenia nr 16.2021 Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 
   

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych  

o kwotę 50,00 zł. Podstawą zmian w budżecie jest pismo Wojewody Wielkopolskiego nr 

FB-I.3111.20.2021.6 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji 

celowej na rok 2021 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat 

zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii 

elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 

2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. 

 

Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z potrzeby 

podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Środki te przeznacza się na 

zakup maseczek, płynów dezynfekujących, dozowników oraz na zabezpieczenie 

środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym 

dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób 

niepełnosprawnych.  

 

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków  

w celu racjonalnego wykonania budżetu. 

 

 

 
Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski  
 


