
  

UCHWAŁA NR IX/52/2011 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia  31 sierpnia  2011 
 

w sprawie: zmian w bud�ecie gminy  na 2011 r.    

 

                                                         
             Na podstawie art.18  ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó�n zm.) oraz art.211, art.212, 

art.235, art.237,art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz.U. Nr 157, poz.1240 z pózn.zm.) Rada Gminy w Siennicy uchwala, co nast�puje:  

 

§ 1 

 

1. Po stronie dochodów zmienia si� plan. 

 

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  Kwota 

zwi�kszenia 

planu 

dochodów na 

2011 r. 

Kwota 

zmniejszenia 

planu 

dochodów 

na 2011 r. 

010   Rolnictwo i łowiectwo 38.100,00 21.600,00 

 01008  Melioracje wodne 1.000,00  

  0690 Wpływy z ró�nych opłat 1.000,00  

 01010  Infrastruktura wodoci�gowa i sanitacyjna 

wsi 

22.900,00  

  0970 Wpływy z ró�nych dochodów  2.900,00  

    2700  �rodki na dofinansowanie własnych zada� 
bie��cych gmin (zwi�zków gmin), 

powiatów (zwi�zków powiatów), 

samorz�dów województw, pozyskane z 

innych �ródeł 

20.000,00  

 01095  Pozostała działalno�� 14.200,00 21.600,00 

  0690 Wpływy z ró�nych opłat  1.500.00 

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własno�ci oraz prawa u�ytkowania 

wieczystego nieruchomo�ci  

14.200,00  

  0920  Pozostałe odsetki  100,00 

  2700  �rodki na dofinansowanie własnych zada� 
bie��cych gmin (zwi�zków gmin), 

powiatów (zwi�zków powiatów), 

samorz�dów województw, pozyskane z 

innych �ródeł 

 20.000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 7.100,00 9.000,00 

 70095  Pozostała działalno��  9.000,00 

  0470  Wpływy z opłat za zarz�d, u�ytkowanie i 

u�ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci 

 9.000,00 

  0870  Wpływy ze sprzeda�y składników 

maj�tkowych 

7.100,00  
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756    Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej 

oraz wydatki zwi�zane z ich poborem 

14.320,00  

 75618  Wpływy z innych opłat stanowi�cych 

dochody jednostek samorz�du 

terytorialnego na podstawie ustaw 

14.320,00  

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda� 
alkoholu   

14.320,00  

758 

 

  Ró�ne rozliczenia  279.655,00  

 75801  Cz��� o�wiatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorz�du terytorialnego 

87.698,00  

  2920 Subwencje ogólne z bud�etu pa�stwa 

 

87.698,00  

 75814  Ró�ne rozliczenia finansowe 191.957,00  

  2030 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� własnych zada� 
bie��cych gmin (zwi�zków gmin) 

76.909,00  

  0970  Wpływy z ró�nych dochodów 100.048,00  

  0920  Pozostałe odsetki 

 

15.000,00  

801   O�wiata i wychowanie 26.438,00  23.000,00 

 80101  Szkoły podstawowe 22.438,00  

  0920  Pozostałe odsetki 

 

800,00  

  2710  Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej mi�dzy 

jednostkami samorz�du terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zada� bie��cych 

3.740,00  

  2910  Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 

płatno�ci, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, 

pobranych niezale�nie lub w nadmiernej 

wysoko�ci 

17.898,00  

 80113  Dowo�enie uczniów do szkół  23.000,00 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bie��ce realizowane na podstawie 

porozumie� (umów) mi�dzy jednostkami 

samorz�du terytorialnego 

 23.000,00 

 80195  Pozostała działalno�� 4.000,00  

  0970 Wpływy z ró�nych dochodów  4.000,00  

853  

 

 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

4.490,00 

 

 

  

85395 

 Pozostała działalno�� 

 

 

4.490,00 
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  2710  Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej mi�dzy 

jednostkami samorz�du terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zada� bie��cych 

4.490,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

�rodowiska 

705.806,00 1.339.025,00 

 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 1.800,00 1.339.025,00 

  2700  �rodki na dofinansowanie własnych zada� 
bie��cych gmin (zwi�zków gmin), 

powiatów (zwi�zków powiatów), 

samorz�dów województw, pozyskane z 

innych �ródeł 

1.800,00  

  6207  Dotacje celowe w ramach programów 

finansowych z udziałem �rodków 

europejskich oraz �rodków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 

6 ustawy, lub płatno�ci w ramach bud�etu 

�rodków europejskich 

 1.339.025,00 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu 

704.006,00  

  6207  Dotacje celowe w ramach programów 

finansowych z udziałem �rodków 

europejskich oraz �rodków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 

6 ustawy, lub płatno�ci w ramach bud�etu 

�rodków europejskich 

704.006,00  

   R a z e m : 1.075.909,00 1.392.625,00 

 
Zmniejszono dochody o kwot� -316.716,00złotych . 

 

 
2.Po stronie wydatków zmienia si� plan :        

                                          

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  Kwota 

zwi�kszenia 

planu 

wydatków na 

2011 r. 

Kwota 

zmniejszenia 

planu 

wydatków 

 na 2011 r. 

010   Rolnictwo i łowiectwo  25.000,00   

 01010  Infrastruktura wodoci�gowa i sanitacyjna wsi 10.000,00  

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 10.000,00  

 01095  Pozostała działalno�� 15.000,00  

  4300  Zakup usług pozostałych 15.000,00   

600   Transport i ł�czno�� 399.000,00  

 60016  Drogi publiczne gminne 389.000,00  

  4300  Zakup usług pozostałych 54.000,00  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 335.000,00  

 60095  Pozostała działalno�� 10.000,00  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 10.000,00  
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710   Działalno�� usługowa  54.000,00 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego  54.000,00 

  4300  Zakup usług pozostałych  54.000,00 

754   Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona 

przeciwpo�arowa 

20.000,00  

 75412  Ochotnicze stra�e po�arne 20.000,00  

  6230 Dotacje celowe z bud�etu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

20.000,00  

756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadaj�cych  osobowo�ci prawnej oraz 

wydatki zwi�zane z ich poborem 

9.700,00  

 75647  Pobór podatków, opłat i nie podatkowych 

nale�no�ci bud�etowych 

9.700,00  

  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9.700,00  

801   O�wiata i wychowanie  124.000,00   

 80101   Szkoły podstawowe 112.000,00   

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 22.000,00   

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 90.000,00  

 80113  Dowo�enie uczniów do szkół 12.000,00  

   4270  Zakup usług remontowych 12.000,00  

851    Ochrona zdrowia 50.536,00    

  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30.536,00    

   4170   Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00   

  4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 10.000,00  

  4300  Zakup usług pozostałych 10.536,00  

 85195  Pozostała działalno�� 20.000,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposa�enia 20.000,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

�rodowiska 

425.000,00 1.511.327,00 

 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 10.000,00 1.508.902,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych  500.000,00 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych  635.019,00 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych  373.883,00 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 280.000,00  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 280.000,00  

 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 135.000,00  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych 135.000,00  

 90095  Pozostała działalno��  2.425,00 

  4300 Zakup usług pozostałych   2.425,00 

   R a z e m : 1.053.236,00 1.565.327,00 

 

Zmniejszono wydatki  o kwot� -512.091,00złotych . 
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Plan dochodów bud�etu po uwzgl�dnieniu zmian wynosi:  21.659.343,81zł.    

 w tym : 

Dochody bie��ce                           18.313.238,81                               

Dochody maj�tkowe :                      3.346.105,00 

Plan  wydatków bud�etu po uwzgl�dnieniu zmian wynosi:  23.767.835,81zł    
  w tym: 

Wydatki bie��ce:                            15.388.013,81                    

Wydatki maj�tkowe:                        8.379.822,00 

 

Przychody ogółem:                            3.310.508,00 

Rozchody ogółem:                             1.202.016,00 

Wynik bud�etu:                                2.108.492,00                                           
  

§ 2 

 

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010 roku 

w sprawie uchwalenia bud�etu gminy na 2011 r. „Limity wydatków na programy 

inwestycyjne w  2011 roku”, otrzymuje brzmienie  zgodnie z tabel�  Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3 

  

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010r 

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych i Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabel� Nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

§ 4 

 
 

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr III/8/10  Rady Gminy w Siennicy  z dnia  29 grudnia 2010  r. 

Przychody  i  rozchody   bud�etu w 2011 r otrzymuje brzmienie zgodnie z tabel� Nr 3 do 

niniejszej uchwały.  

§ 5 

 

 

Wykonanie Uchwały powierza si� Wójtowi Gminy. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
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Uzasadnienie  

 do   Uchwały Nr IX/52 /2011 

                                    Rady Gminy w Siennicy  

                                                                                                                                                          z dnia 31 sierpnia 2011r. 

 

Zmiany bud�etu na 2011 rok  dotycz�: 

  
Zmiany w planie dochodów  bud�etu Gminy Siennica  

Dz.010  Rolnictwo i łowiectwo   

 
Zwi�kszono dochody  wprowadzaj�c  �rodki z  tytułu sprzeda�y nieruchomo�ci rolnej  w 

Strugach Krzywickich, tak�e  w/w dziale  przenosi si� kwoty dochodów mi�dzy rozdziałami   

w zwi�zku ze sprostowaniem klasyfikacji bud�etowej. 

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 
Zwi�kszono dochody z  tytułu sprzeda�y nieruchomo�ci w Siennicy o kwot� 7.100,00zł, 

jednocze�nie zmniejszaj�c w dziale dochody z tytułu u�ytkowania wieczystego 

nieruchomo�ci  o kwot� 9.000,00zł.   

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadaj�cych  osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem 
 Wprowadzono dodatkowe dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzeda� alkoholu – 

14.320,00zł. 

Dz.758 Ró�ne rozliczenia  
Pismem Nr FIN –I.3111.1.2001.758 z Mazowieckiego Urz�du Wojewódzkiego wprowadza 

si� dotacj� celow� na zwrot cz��ci wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego       

w 2010r. w kwocie – 76.908,14 zł.   

Pismem Nr ST5/4822/2g/BKU/11 Ministra Finansów  została zwi�kszona subwencja  

o�wiatowa na 2011 rok o kwot� 87.698,00 złotych.  

Wprowadza si� kwot� w wysoko�ci 100.048,00 zł z tytułu niewykorzystania �rodków 

zabezpieczonych na rachunku wydatków niewygasaj�cych  na budow� przydomowych 

oczyszczalni �cieków,  

15.000,00 zł pozostałe odsetki z tytułu �rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych 

Gminy. 

Dz.801 O�wiata i wychowanie 
W tym dziale wprowadza si� kwot� 26.438,00 zł.  

- z tytułu umowy z Powiatowym Urz�dem Pracy w Mi�sku Maz. na zatrudnienie pracownika       

  w ramach prac interwencyjnych , 

- z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2010 roku i wykorzystanych niezgodnie                     

  z przeznaczeniem za 2010r, 

- z tytułu odsetek od �rodków na rachunkach bankowych. 

 Zmniejsza si� kwot�  23.000,00 zł. z tytułu nieotrzymania dotacji ze Starostwa w Mi�sku 

Maz. na dowóz uczniów do szkoły ( zadanie własne Gminy). 

Dz.853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 W tym dziale wprowadza si� kwot� 4.490,00 zł.  

-z tytułu umowy z Powiatowym Urz�dem Pracy w Mi�sku Maz. na zatrudnienie pracownika 

w ramach prac interwencyjnych. 

Dz.900  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 
W tym dziale wprowadza si� �rodki w kwocie 1.800,00zł z tyt. wpłat za podł�czenie do sieci 

kanalizacyjnej. 

Zmniejsza si�  dochody z tytułu  dotacji celowej  na dofinansowanie zada� inwestycyjnych – 

�rodki unii europejskiej –„Budowa przydomowych oczyszczalni �cieków „ o kwot� 
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635 019,00 zł, wyst�piono do Urz�du Marszałkowskiego z wnioskiem o płatno�� i rozliczenie 

I etapu  inwestycji.    

704.006,00 – przenosi si� kwot� dochodów mi�dzy rozdziałami  90001 a 90005   w zwi�zku 

ze sprostowaniem klasyfikacji bud�etowej. 

 
Zmiany w planie wydatków  bud�etu Gminy Siennica   

 

Dz.010  Rolnictwo i łowiectwo   
Wprowadza si� kwot� 25.000,00 z przeznaczeniem na: 

- weryfikacj�  dokumentacji na rozbudow� wodoci�gów i kanalizacji  celem dostosowania jej 

do  wymogów aby zło�y� wniosek o dofinansowanie zadania z udziałem �rodków 

europejskich , kopanie i odmulanie rowów na terenie działek gminnych, odłów bezdomnych 

psów.  

Dz.600 Transport i ł�czno��  
Wprowadza si� kwot� - 399.000,00złotych  w tym: 

54.000,00 zł na zakup przepustów , odmulanie  rowów przy drogach gminnych , remonty 

dróg gminnych, 

w wyniku zako�czenia inwestycji pn.: ”Przebudowa drogi gminnej Dro�d�ówka –Dzielnik” 

zmniejsza si�  �rodki na w/w   zadaniu o kwot�   140.000,00zł., 

 „Przebudowa ulic Tartacznej i Modrzewiowej w Siennicy” zwi�ksza si� zadanie o kwot� 
475.000,00 zł celem zabezpieczenia   �rodków aby przyst�pi� do przetargu na dalsze roboty 

wynikaj�ce z dokumentacji kosztorysowej.  

Wprowadza si� kwot� 10.000,00 zł. na wykup działek pod drogi gminne. 

Dz.710 Działalno�� usługowa 
W zwi�zku z przesuni�ciem na 2012 rok terminu zako�czenia  prac  zwi�zanych  z 

opracowaniem studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Siennica, zmniejsza si� plan w /w dziale o kwot� 54.000,00  zł .     

Dz.754 Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa 
Na zakup  wyposa�enia bojowego do samochodu „Ford transit” w OSP Siennica przeznacza 

si� kwot� 20.000,00 zł w formie dotacji celowej. 

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie 

posiadaj�cych  osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem 
Zabezpieczenie  planu wydatków na wypłat� prowizji dla sołtysów zwi�ksza si� o kwot� 
9.700,00zł.w/w dział.  

Dz.801 O�wiata i wychowanie   
W wyniku  planowanych  podwy�ek  płac dla nauczycieli zwi�ksza si� wynagrodzenia                    

i pochodne o kwot� 112.000 zł.  

12.000,00 złotych na remont autobusu szkolnego. 

Dz.851 Ochrona Zdrowia 
Zwi�kszenie wydatków na realizacj� zada� Gminnego Programu Profilaktyki                                  

i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii  o kwot� 30.536,00 zł , w tym  niewykorzystane �rodki  z ubiegłego roku                  

w wysoko�ci 16.216,00 zł.   

Tak�e w tym dziale wprowadza si� dodatkowo kwot� – 20.000,00 zł. na wydatki                          

z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w  budynku SPZOZ w Siennicy. 

 Dz.900  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 
Rozdz.90001 - zadanie pn. „ Wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Grzebowilk „ zostało 

przesuni�te na lata 2012-2014r, z powodu braku �rodków na realizacj� zadania w 2011 roku.  

Zadanie –„Budowa przydomowych oczyszczalni �cieków na terenie gminy Siennica” 

zmniejsza si� o kwot� ł�cznie 1.008.902,00 zł.  



 8

Zakup usług pozostałych zwi�ksza si� o 10.000,00zł, celem zabezpieczenia wydatków 

bie��cych w gospodarce �ciekowej, 

Rozdz.90005 - w  zwi�zku z  realizacj� zadania pn.” Budowa systemów do pozyskiwania 

energii z odnawialnych �ródeł n terenie Gminy Siennica „ wprowadza si� dodatkowo 

280.000,00 zł. celem zabezpieczenia  �rodków na wydatki inwestycyjne nie przewidziane w 

fazie projektu. 

Rozdz. 90015 -wykonanie o�wietlenia ulicznego na drodze 	aków –	akówek zwi�ksza si�           
o kwot� 135.000,00 złotych celem zabezpieczenia wydatków na realizacj� tej inwestycji. 
   
Zmiany w tabelach Nr 1 , 2 i 3 do niniejszej uchwały wynikaj� z powy�szych zmian w 

bud�ecie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


