
Zarządzenie Nr 63.2021 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie zmiany zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 r. 

 

 Na podstawie § 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), Uchwały Nr XVIII/177/2020 Rady Gminy 

Sieroszewice z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 r. zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.  W Zarządzeniu Wójta Gminy Sieroszewice Nr 113.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad 

przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Sieroszewicach na 2021 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 47.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 

marca 2021 r. w sprawie zmiany zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Paragraf 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„W zakresie koszenia rowów i poboczy – do 15 lipca w wysokości 20.000,00 zł i do 15 września w 

wysokości 10.000,00 zł (łączna kwota 30.000,00 zł)”, 

2. Paragraf 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„ W zakresie obsługi stadionu gminnego – w ratach w marcu w wysokości 3.400,00 zł, od kwietnia do 

czerwca w wysokości 4.800,00 zł, od lipca do października w wysokości 7.800,00 zł, każda do 10 - go 

każdego miesiąca (łączna kwota 49.000,00 zł)”, 

3. Paragraf 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„ W zakresie utrzymania terenów zielonych – w ratach w kwietniu w wysokości 6.000,00 zł, od maja 

do czerwca w wysokości 6.600,00 zł, od lipca do października w wysokości 9.500,00 zł i w listopadzie 

w kwocie 2.800,00 zł, każda do 10 – go każdego miesiąca (łączna kwota 60.000,00 zł)”, 

4. Paragraf 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„ W zakresie wykonania przepustów drogowych, kopania i czyszczenia rowów odwadniających, 

przebudowy rurociągów odwadniających drogi – po wykonanych pracach (łączna kwota 45.000,00 zł)”, 

5. Paragraf 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„ W zakresie odkrzaczania i odgałęziania rowów i poboczy, wycinki i korekty koron drzew 

specjalistycznym sprzętem, frezowania pni drzew – po wykonanych pracach (łączna kwota 33.000,00 

zł)”, 

6. Paragraf 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„ W zakresie czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg – na wniosek kierownika w miarę 

potrzeb zgodnie z kartą pracy sprzętu (łączna kwota 104.000,00 zł)”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 



      Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 63.2021 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 18 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie zmiany zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 r. 

 

 Na podstawie Uchwały Nr XXV/233/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, zwiększone zostały dotacje przedmiotowe w 

zakresie: 

- koszenia rowów i poboczy do kwoty  30.000,00 zł, 

- obsługi stadionu gminnego do kwoty 49.000,00 zł, 

- utrzymania terenów zielonych do kwoty 60.000,00 zł, 

- wykonania przepustów drogowych, kopania i czyszczenia rowów odwadniających, przebudowy 

rurociągów odwadniających drogi do kwoty 45.000,00 zł, 

- odkrzaczania i odgałęziania rowów i poboczy, wycinki i korekty koron drzew specjalistycznym 

sprzętem, frezowania pni drzew do kwoty 33.000,00 zł, 

- czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg do kwoty 104.000,00 zł. 

 

 W związku z tym podjęcie zarządzenia jest uzasadnione. 

 

  

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


