
  

   UCHWAŁA NR  XXVI.0007.205.2013 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia   12 września     2013r 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy  na 2013 r.    

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

( Dz.U z 2013 r., poz.594) oraz art.211, art.212, art.235,art.236, art.237,art.257 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)  

Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:  

 

    § 1  

  

Plan dochodów budżetu  po zmianach   wynosi:                     21.159.027,56 zł., 

w tym: 

dochody bieżące                                                                       19.634.057,56 zł., 

dochody majątkowe                                                                    1.524.970,00 zł., 

zgodnie z  Tabelą Nr 1  do niniejszej uchwały  

  

§ 2 

Plan wydatków  budżetu  po zmianach  wynosi.:             24.850.956,56zł 

w tym : 

wydatki bieżące                                                                         19.774.434,56 zł.,  

wydatki majątkowe                                                                     5.076.522,00 zł., 

zgodnie z  Tabelą Nr 2  do niniejszej uchwały.   

§ 3 
  

Tabela Nr 4  do Uchwały Nr XX/154/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012 roku               

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. „Limity wydatków na programy inwestycyjne w 

2013r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z  Tabelą Nr 3   do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

 

       1. Planowany deficyt budżetu Gminy  wynosi: 3.691.929,00 zł  

 2. Przychody budżetu w wysokości 6.319.578,00zł.,  rozchody w wysokości 2.627.649,00 zł.,   

     zgodnie z Tabelą Nr 4 do  niniejszej  uchwały. 
 

 

§ 5 

 

    Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/154/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. „Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom 

należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „ otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem  do niniejszej uchwały. 

§ 6 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do  
                                                                                                                                    UCHWAŁY Nr XXVI.0007.205.2013  

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia  12 września   2013r   
  

Zmiany w planie dochodów  budżetu Gminy Siennica   

Dział 010 

Zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców Siennicy za przyłącza wodociągowo-

kanalizacyjne  - 337.900,00zł., 

Dział 400 

        Wprowadza się dochody z tytułu  wpływów za wodę  60.000,00zł.,  

Dział  700 

        Wprowadza się  wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 12.284,00zł., 

Dział 801 

        Wprowadza się plan  dochodów w wysokości 672.175,21 z tytułu: 

• wpływów za dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie 

naszej Gminy – 20.000,00zł., 

• środków unijnych  na programy realizowane w ZS im. H. i K. Gnoińskich  w Siennicy: 

1/ projekt mobilności pt.: Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II” zgodnie z umową  
finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu w ramach 

Programu Leonardo Da Vinci „Uczenie się przez całe życie„.Całkowita wartość projektu wynosi  

617 907,21 zł., w 2013roku – 494.325,77zł Realizacja od 02.09.2013 do 31.12.2014r.,  

2/program operacyjny Kapitał ludzki „Wykształcony uczeń – dobry pracownik” Działanie 9.2 

„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Realizacja – w okresie wrzesień 
2013r- grudzień 2014r w łącznej kwocie – 235.574,24 zł. z tego przypada na 2013rok – 147.349,44zł.   

• dotacja z tytułu pomocy finansowej na sfinansowanie  zadań związanych                             z  

profilaktyką antyalkoholową  dla ZS im. H. i K. Gnoińskich  w Siennicy,                          

Dział 853 

         Wprowadza się kwotę 7.094,00 z tytułu dotacji  na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 

zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim.  

 

Zmiany w planie wydatków  budżetu Gminy Siennica  

 

Dział 010 

        Zmniejszenie w kwocie 337.900,00zł.  dotyczy inwestycji pn.”Rozbudowa wodociągów i 

kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014”. 

        Wprowadza się kwotę 30.000,00 zł. na dodatkową dokumentację zadania  ”Rozbudowa 

wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014”  II etap.   

         Zakup usług pozostałych w w/w dziale zmniejsza się o kwotę 5.180,00zł. 

Dział 400 

Wprowadza się kwotę  25.500,00 zł.,  na  zakup usług i remontów  w/w dziale. 

Dział 600 

           Zabezpieczenie środków na wydatki inwestycyjne: 

”Budowa ulicy Wiśniowej we wsi  Nowa Pogorzel, ulica Graniczna Grzebowilk”- m.in. wytyczenie 

granic drogi 5.000,00zł.,   

„Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan „ – 16.700,00zł. 

Dział 750 

Wprowadza się kwotę na zakupy inwestycyjne w administracji  - zakup kserokopiarki -4.000,00zł. 

zmniejszając wydatki bieżące  o kwotę 20.000,00zł. 

Dział 754   

W związku z prośbą Komendanta Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim  

o przyznanie nagrody pieniężnej lub rzeczowej policjantom  wyróżniającym się  w ujawnianiu i 

zwalczaniu przestępczości , przeznacza się  500,00 zł.na państwowy fundusz celowy na  nagrodę za 
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osiągnięcia  w służbie dla policjanta realizującego zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie 

Gminy Siennica.   

 

Dział 801  

        Wprowadza się plan  wydatków  w wysokości 697.665,21 z tytułu: 

• dotacji dla NSP   w Dłużewie  kl’O” -2.400,00zł., 

• dotacji dla PSP w Nowej Pogorzeli  kl’O” – 10.000,00zł., 

• dotacji dla Niepublicznego  Przedszkola w Siennicy „Akademia Smyka” – 57.000,00 

• dotacji dla Niepublicznego  Przedszkola w Siennicy „ Chatka Puchatka” – 43.000,00  

• dotacji dla NSP   w Dłużewie „Punkt Przedszkolny”- 6.000,00zł.,  

• programów  unijnych  realizowanych  w ZS im. H. i K. Gnoińskich   w Siennicy: 

1/ projekt mobilności pt.: Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II” zgodnie z umową  
finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu w ramach 

Programu Leonardo Da Vinci „Uczenie się przez całe życie„.Wartość projektu w 2013r. – 

494.325,77zł.   

2/program operacyjny Kapitał ludzki „Wykształcony uczeń – dobry pracownik” Działanie 9.2 

„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Realizacja – w okresie wrzesień 
2013r- grudzień 2014r w łącznej kwocie – 235.574,24 zł. z tego przypada na 2013rok – 147.349,44zł.   

 zmniejszenie w kwocie 62.410,00zł. dotyczy wydatków na wynagrodzenia w szkołach 

podstawowych, 

Dział 851  

Dotacja z  Przeciwdziałania alkoholizmowi dla ZS im. H. i K. Gnoińskich  w Siennicy na   

sfinansowanie  zadań związanych  z Programem  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  i Narkomanii  - 10.500,00zł.                                                         

 Dział 853 

Środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego w ramach robót  publicznych.                                                 

Dział 854 

 Wprowadza się środki na wydatki w  świetlicy w ZS im. H. i K. Gnoińskich  w Siennicy celem  

sfinansowania  zadań związanych  z  profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  i 

narkomanii -10.500,00zł.                                                         

 . 


