
Załącznik 
do Zarządzenia NR OK.0050.93.2014 

Wójta Gminy Siennica 
z dnia 10 listopada 2014r. 

projekt 

Uchwała Nr J}s.(XK&.*...'3.-..2014 
Rady Gminy w Siennicy 

z dnia źió grudnia 2014 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 r. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. 2013, poz.594) oraz art.212, art.214, art.215,art.239,art.258 ,art. 264 ust 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013,poz.885), 

Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje: 

§ 1 
Dochody budżetu gminy w wysokości 24.420.998,00zł., 
w tym: 
dochody bieżące 22.787.66l,00zł., 
dochody majątkowe 1.633.337,00zł., 
zgodnie z tabelą nr 1. 

§ 2 
Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.558.049,64zł., 

w tym: 
wydatki bieżące 20.878.665,32zł., 
wydatki majątkowe 1.679.384,32zł. 
zgodnie z tabelą nr 2. 

§ 3 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3, 3a. 

2. Ustala się plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z realizacji zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

§ 4 

1. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2015 zgodnie z tabelą nr 4. 
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z tabelą Nr 4 a 



§ 5 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 
1.862.948,36zł., która zostanie przeznaczona na: 

1.1. Planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości - 1.862.948,36zł., 
2. Rozchody w wysokości 1.862.948,36 zł., zgodnie z tabelą nr 5. 

§ 6 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na: 
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.300.000,00 zł. 

§ 7 

1 .Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 131.249,00zł, 
2.Ustala się rezerwę celową w wysokości - 48.751,00zł, z przeznaczeniem na zadania 
wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

§ 8 

1.Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz wydatki: 

1) w kwocie 96.000,00 zł na realizacje zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

2) w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonym w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 6. 

2. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych w kwocie 3.000,00 zł. na realizację zadań związanych z recyklingiem 
odpadów opakowaniowych zgodnie z tabelą nr 7. 

3. Ustala się wpływy i wydatki w kwocie 460.000,00 na realizację zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9. 

4. Ustala się dochody w kwocie 300,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków 
z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków zgodnie z tabelą nr 10. 

§ 9 
Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do 
sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§10 
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 
podziale na sołectwa zgodnie z Tabelą nr 8. 



§11 

Upoważnia się Wójta do : 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 6 , 
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie 

środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na zmianach w planie 

wydatków majątkowych w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków 
zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne (Tabela Nr 4), o ile nie powodują 
zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych z wyjątkiem wprowadzania nowego 
zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego. 

§12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 


