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ZARZĄDZENIE NR 84.2021 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 24 września 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 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 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, 

13) Zarządzeniem nr 74.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 sierpnia 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, 

14) Uchwałą nr XXVI/238/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, 

15) Zarządzeniem nr 79.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 września 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 97.828,00 zł do kwoty 
47.179.287,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
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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 74.500,00 zł do kwoty 
14.631.987,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia. 
 

2. Zwiększa się plan wydatków  budżetu na 2021 rok o kwotę 97.828,00 zł do kwoty 
50.349.891,95 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 74.500,00 zł do kwoty 14.631.987,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do 
niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. W Uchwale nr XX/195/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 r.  
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wprowadza się zmiany wynikające z § 1 
niniejszego zarządzenia: 
 
1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone  

w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. W załączniku nr 1a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone  

w załączniku nr 1a do niniejszego zarządzenia. 
3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone  

w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.  
4. W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone  

w załączniku nr 2a do niniejszego zarządzenia. 
5. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone  

w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sieroszewice. 
 
§ 4. 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 84.2021 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 
   

 Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych  

o kwotę 97.828,00 zł. Podstawą zmian w budżecie jest: 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2021.7 z dnia 9 września 2021 r. 

w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2021 o kwotę 5.600,00 zł  

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2021.6 z dnia 16 września 2021 r. 

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 o kwotę 25.928,00 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów, 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2021.2 z dnia 17 września 2021 r. 

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 o kwotę 16.000,00 zł  

z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.265.2021.3 z dnia 16 września 2021 r. 

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 o kwotę 3.000,00 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.306.2021.6 z dnia 24 września 2021 r. 

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 o kwotę 58.500,00 zł  

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych 

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski 

żywiołowej (burza, ulewne deszcze i silne wiatry), które miały miejsce w dniu 14 lipca 

2021 r. w miejscowościach Strzyżew oraz Rososzyca gmina Sieroszewice (kwota 

12.500,00 zł – budynki gospodarcze, 46.000,00 zł – budynki mieszkalne). 

 

 

W ramach przeniesień między paragrafami dokonuje się przesunięcia środków  

w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Raduchów w rozdziale 92105 z § 4210 

kwoty 779,52 zł oraz z § 4220 kwoty 1.000,00 zł na § 4300 w obrębie tego samego 

zadania pn. Organizacja festynu integracyjnego „Zakończenie lata”. 

 

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków  

w celu racjonalnego wykonania budżetu. 

 

Wójt Gminy 
/-/ Anatol Piaskowski 

 
 


