
  

  
   UCHWAŁA NR XXXII.0007.268.2014                                    

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia   26 czerwca  2014r. 
 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy  na 2014 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. 2013, poz.885 z późn.zm.) 

Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:  

 

    § 1   

  

 1. Zmniejsza się  plan dochodów  o kwotę        -336.355,00zł.,   

     Plan dochodów po zmianach wynosi :      21.021.953,53zł.,  

     w tym: 

a) dochody bieżące w wysokości                  20.177.953,53 zł.,  

b) dochody majątkowe w wysokości                 844.000,00 zł.,  

     zgodnie z  tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. 

  2. Zwiększa się plan  wydatków  o kwotę         63.645,00 zł.,   

     Plan wydatków  po zmianach wynosi :    22.407.666,53zł.;  

     w tym: 

a) wydatki  bieżące w wysokości                  19.863.874,53zł.,  

b) wydatki majątkowe w wysokości               2.543.792,00 zł.,  

    zgodnie z  tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

    §2  

 Tabela Nr 4  do Uchwały Nr XXIX.0007.228.2013 Rady Gminy w Siennicy  z dnia                       

19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok  2014 r. „Limity wydatków na 

programy inwestycyjne w 2014r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z  Tabelą Nr 3   do niniejszej 

uchwały.  

§ 3 

1. Planowany deficyt budżetu Gminy  1.385.713,00 zł., zostanie pokryty przychodami     

pochodzącymi z zaciągniętych  pożyczek i kredytów  - 985.713,00zł.,wolnych środków  

jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym  budżetu wynikających z 

rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych   400.000,00 zł.  

 2. Przychody budżetu  Gminy  3.814.049,87zł. Rozchody budżetu  Gminy - 2.428.336,87zł., 

     (Tabela  Nr  4 do niniejszej uchwały). 

§ 4 

    Załącznik Nr 2 do Uchwały NR XXIX.0007.228.2013 Rady Gminy w Siennicy  z dnia                  

19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na  rok 2014  „Dotacje udzielone z 

budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „ otrzymuje 

brzmienie zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.  

§ 5   

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   

  

  § 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



 2

Uzasadnienie do  

                                                                                      UCHWAŁY Nr XXXIII.0007.268.2014    

Rady Gminy w Siennicy 

                                                                                                                             z dnia  26 czerwca 2014r.  
 

Wydatki budżetu ogółem  są wyższe od dochodów budżetu ogółem  o kwotę  
1.385.713,00zł.  i kwota ta stanowi deficyt budżetu, który po uwzględnieniu wyłączeń  z 

planu dochodów kwoty 632.735,55zł., która dotyczy spłaty pożyczek na wyprzedzające 

finansowanie inwestycji zrealizowanych w 2013r., zwiększy się do kwoty – 2.018.448,55zł., 

i zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z: 

1) kredytów zaciągniętych na udział własny w realizacji inwestycji  z udziałem środków 

Unii Europejskiej podlegający wyłączeniu z art.243ust.3a ustawy o fin.pub.(Dz.U. 2013, 

poz.885 z póź.zm.)                                                                        w kwocie:           484.304,55zł., 

2) zaciągniętych  pożyczek   na wyprzedzające finansowanie inwestycji    1.134.144,00zł. 

      3)  wolnych środków  o których mowa w  art.217 ust 2pkt 6 ustawy o fin.pub.     

                                                                                                                               400.000,00zł.   

 Planowane przychody:  3.814.049,87 w tym:  

• Kredyty   2.279.905,87zł., w tym : 

na spłatę kredytów i pożyczek – 1.795.601,32 

na udział własny w realizacji inwestycji  z udziałem środków Unii  484.304,55zł 

• pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji         1.134.144,00zł 

• wolnych środków  o których mowa w  art.217 ust 2pkt 6 ustawy o fin.pub. 

400.000,00zł.   

  
Planowane rozchody:  2.428.336,87zł ., po uwzględnieniu  wyłączeń z planu  rozchodów  

kwoty 632.735,55zł., która dotyczy spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie 

inwestycji zrealizowanych w 2013r., rozchody  zmniejszą się do wysokości – 1.795.601,32zł. 

w tym:   

• na spłatę pożyczek       608.049,80 zl., 

na spłatę kredytów    1.187.551,52 w tym: 8.352,00 zł  kwota podlegająca wyłączeniu z 

art.243ust.3a ustawy o fin.pub. dotyczy Uchwały Nr XXVI.0007.206.2013 Rady Gminy                  

w Siennicy z dnia  12 września   2013r.   w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego   

m.in. na zadanie   p.n. .” Rozbudowa wodociągów i kanalizacji  w Siennicy w latach 2013-2014 „ 

       Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, udział środków unijnych stanowi 75% kosztów   

       kwalifikowalnych operacji .  
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Zmiany w planie dochodów  budżetu Gminy Siennica  

Dział 010 
Zmiana dotyczy  czwartej cyfry  paragrafu 629-  środki na dofinansowanie  własnych inwestycji, 

dochody dotyczą inwestycji pn.” Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-

2014” prowadzonej przy współudziale środków z Unii Europejskiej      

Dział 750   

Zwiększenie dochodów w tym dziale w kwocie 11.645,00 zł. dotyczy wpływów  z jednostek 

podległych za opłaty abonamentowe i przedłużenie licencji za programy obsługujące księgowość tych 

jednostek.    
Dział  754   
Kwota wpływów w wysokości 1.000,00zł. dotyczy  darowizny Firmy Dromex z Pruszkowa   na rzecz 

OSP Żaków.  

 Dział 801 

1. Otrzymane wpływy  od Telewizji Polskiej S.A.z/s w Warszawie, ul.Jana Pawła Woronicza 17,  

zgodnie z podpisaną umową  darowizny NR 13/XXI/TVP/RD/13 na rzecz PSP Starogród                

z przeznaczeniem na Wyposażenie Sali Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej .  

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 400.000,00 zł. z powodu błędnego wprowadzenia Uchwałą  
Nr XXX.0007.236.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia   06 lutego 2014r.,błąd poprawia się 
w ten sposób, iż wprowadza się przychody w tej samej kwocie  jako wolne środki o których 

mowa w  art.217 ust 2pkt 6 ustawy o fin.pub. 

3. Wprowadza się dotację celową – środki unijne w wysokości 41.000,00 zł. na  realizację 
programu pn.” Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 

rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" . Program realizowany w całości ze 

środków unijnych od 09.2014 do 06.2015 całkowita wartość projektu -  93.640,00zł., z tego: 

w 2014 roku – 41.000,00zł. 

Zmiany w planie wydatków  budżetu Gminy Siennica  

Dział 010  
Zwiększa się plan o kwotę  2.000,00zł.  na dofinansowanie szkolenia rolników.  

Dział 600  
Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 500,00zł. zaplanowane na wykup działek pod drogi 

przesuwając te środki do Działu 754.  

Dział  750 
Wprowadza się kwotę 11.645,00 zł.celem zabezpieczenia wydatków na aktualizację programów 

komputerowych(opłata abonamentów-przedłużenie licencji).  

 Dział 754 
Wprowadza się kwotę 2.000,00zł.:  

1. wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrodę dla policjanta pełniącego służbę na 

terenie Gminy Siennica – 500,00zł., 

2. zakup materiałów dotyczących gotowości bojowej w OSP Żaków -1.000,00zł., 

3. zwiększenie zadania inwestycyjnego  o 500,00zł., pn.” Remont budynku OSP” w Nowej 

Pogorzeli  

 Dział 801 
W tym dziale wprowadza się kwotę 51.000,00zł.,: 

1. środki na wyposażenie na Wyposażenie Sali Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej .  

             w PSP Starogród -10.000,00zł., 

2. na  realizację programu pn.” Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" -41.000,00zł.    

 Dział 900 

Zmniejsza się plan na wydatki – oświetlenie uliczne o kwotę – 5.500,00zł., 

 Dział 921 

 Na wniosek Dyrektora Gminnej Biblioteki w Siennicy zwiększa się dotację o 3.000,00 zł.              

z przeznaczeniem na bieżącą działalność.   


