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ZARZĄDZENIE NR 74.2021 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 18 sierpnia 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, 

3) Zarządzeniem nr 30.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 lutego 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, 

4) Uchwałą nr XXII/201/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, 

5) Zarządzeniem nr 48.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 kwietnia 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, 

6) Uchwałą nr XXIII/219/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, 

7) Zarządzeniem nr 51.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 maja 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, 

8) Uchwałą nr XXIV/223/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, 

9) Zarządzeniem nr 57.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 maja 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, 

10)  Uchwałą nr XXV/233/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, 

11) Zarządzeniem nr 64.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, 

12) Zarządzeniem nr 72.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 lipca 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 539.915,47 zł do kwoty 
46.006.998,32 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 534.979,99 zł do kwoty 
14.541.302,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia. 
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2. Zwiększa się plan wydatków  budżetu na 2021 rok o kwotę 539.915,47 zł do kwoty 
49.177.603,03 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 534.979,99 zł do kwoty 14.541.302,89 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 
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U Z A S A D N I E N I E 

do Zarządzenia nr 74.2021 Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 
   

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych  

o kwotę 539.915,47 zł. Podstawą zmian w budżecie jest: 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.218.2021.13 z dnia 23 lipca 2021 

r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 o kwotę 16.200,00 zł  

z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na 

obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy  

o pomocy społecznej, 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 29 lipca 2021 

r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 o kwotę 150,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej 

Rodziny,   

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2021.3 z dnia 3 sierpnia 2021 

r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 o kwotę 4.935,48 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a 

ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł 

miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu 

pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 5 sierpnia 2021 

r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 o kwotę 80,99 zł  

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

i 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,  

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.236.2021.6 z dnia 6 sierpnia 2021 

r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 o kwotę 507.229,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci,  

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.233.2021.13 z dnia 9 sierpnia 

2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 o kwotę 

11.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji 

rządowej, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków  

w celu racjonalnego wykonania budżetu. 

 

 
Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 
 

 


