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ZARZĄDZENIE NR 30.2021 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 26 lutego 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 2021, poz. 305), 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 zmienionej : 

1) Zarządzeniem nr 16.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 stycznia 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,  

2) Uchwałą nr XXI/197/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 lutego 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 54.132,38 zł do kwoty 
44.162.254,34 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 54.132,38 zł do kwoty 
13.241.042,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia. 
 

2. Zwiększa się plan wydatków  budżetu na 2021 rok o kwotę 54.132,38 zł do kwoty 
46.613.279,26 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 54.132,38 zł do kwoty 13.241.042,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do 
niniejszego zarządzenia. 

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

 
 
 

Wójt Gminy 
/-/ Anatol Piaskowski 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
U Z A S A D N I E N I E 

do Zarządzenia nr 30.2021 Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 

   

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych  

o kwotę 54.132,38 zł. Podstawą zmian w budżecie jest: 

• pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego – Narodowy Spis Powszechny Ludności  

i Mieszkań 2021 (znak sprawy: POZ-WO.577.1.2021, znak pisma: POZ-

WO.577.1.2021.2 z dnia 05.02.2021 r.) dotyczące realizacji Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na podstawie Ustawy z dnia  

9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 

r. (Dz.U. poz. 1775 z póź.zm.). Na realizację zadań związanych z Narodowym 

Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 gminie została przyznana  

I część dotacji spisowej w wysokości 12.536,00 zł z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy i członków GBS w formie 

dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe,    

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021 r. 

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 o kwotę 165,38 zł  

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej 

Rodziny, 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 o kwotę 1.431,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.51.2021.7 z dnia 19 lutego 2021 r. 

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 o kwotę 40.000,00 zł  

z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 

Wójt Gminy 
/-/ Anatol Piaskowski 

 


