
  

UCHWAŁA NR X/57/2011 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia  06 października   2011r 
 

w sprawie: zmian w budżecie gminy  na 2011 r.    

 

                                                         

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

gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn 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 następuje:  

 

 § 1 

 

1. Po stronie dochodów zmienia się plan. 

 

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  Kwota 

zwiększenia 

planu 

dochodów na 

2011 r. 

700    Gospodarka mieszkaniowa 31.544,00  

 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31.544,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów  31.544,00 

750    Administracja publiczna 10.000,00  

 75023    Urzędy gmin 10.000,00 

    2700  Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł 

10.000,00 

801     Oświata i wychowanie  10.500,00 

 80148  Stołówki szkolne 10.500,00 

  0830 Wpływy z usług 10.500,00 

852    Pomoc społeczna  7.000,00 

 85295  Pozostała  działalność 7.000,00 

  0960 Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w 

postaci pieniężnej 

7.000,00 

853    Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

2.900,00 

 85395  Pozostała  działalność 2.900,00 

  2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej  

udzielanej między jst na dofinansowanie 

własnych zadań  bieżących 

2.900,00 

   Razem: 61.944,00 

 

Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę   61.944,00 złote. 
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2.Po stronie wydatków zmienia się plan :        

                                          

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  Kwota 

zwiększenia 

planu 

wydatków na 

2011 r. 

Kwota 

zmniejszenia 

planu 

wydatków 

 na 2011 r. 

600   Transport i łączność 50.672,00 50.672,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 50.672,00  50.672,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21.060,00   

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych. 
29.612,00  

  4210  Materiały i wyposażenie   29.612,00 

  4270 Zakup usług remontowych  21.060,00 

710   Działalność usługowa  11.279,00 

 71013  Prace geodezyjne i kartograficzne  11.279,00 

  4210 Materiały i wyposażenie  2.279,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  9.000,00 

750    Administracja publiczna 10.000,00 15.000,00 

 75023  Urzędy gmin 10.000,00  

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  15.000,00 

  4300  Zakup usług pozostałych 10.000,00  

801   Oświata i wychowanie  126.306,00 120.000,00  

 80101   Szkoły podstawowe 47.000,00 120.000,00  

  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej  jednostki systemu oświaty 

  120.000,00  

  2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 

jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 

osobę prawną inną niż  jst  lub przez osobę 
fizyczną 

47.000,00   

 80106  Punkt przedszkolny 4.100,00  

  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej  jednostki systemu oświaty 

4.100,00  

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 56.514,00   

   4300  Zakup usług pozostałych 56.514,00  

 80148  Stołówki szkolne 18.692,00  

  4220 Zakup środków żywności 10.500,00  

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000,00  

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1030,00  

  4120 Składki na Fundusz Pracy 162,00  

852    Pomoc społeczna  7.000,00   

 85295   Pozostała  działalność 7.000,00   

  4210 Materiały i wyposażenie 7.000,00  

853      Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

17.864,00   

 85395    Pozostała  działalność 17.864,00   

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.864,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.150,00 63.097,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.400,00    
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  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.400,00   

 90002  Gospodarka odpadami 2.750,00  

   4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.750,00   

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 100.000,00  50.672,00 

  4260  Zakup energii 100.000,00   

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   50.672,00 

 90095   Pozostała  działalność   12.425,00 

  4300  Zakup usług pozostałych  12.425,00 

   Razem: 321.992,00 260.048,00 

 

Zwiększono wydatki  bieżące budżetu o kwotę : 61.944,00 złote 

  

W wyniku dokonanych zmian  dochody budżetu Gminy na 2011 rok zwiększyły się 
           o  kwotę 61.944,00 zł i  wynoszą:     
                                                           21.764.932,81 zł w tym: 

o  Dochody bieżące            18.418.827,81 zł,   

o  Dochody majątkowe         3.346.105,00 zł, 

                 W wyniku dokonanych zmian wydatki budżetu Gminy na 2011 rok zwiększyły się 
                  o kwotę 61.944,00  zł i  wynoszą :  

                                                          23.873.424,81 zł w tym: 

o Wydatki bieżące               15.493.602,81zł,   

o Wydatki majątkowe            8.379.822,00 zł.  

  

  

§ 2 

 

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

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. „Limity wydatków na programy 

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

uchwały. 

§ 3 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010 r. 
„Dotacje podmiotowe w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

  

  

§ 4 

  

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  

 do   Uchwały Nr X/57/2011 

                                    Rady Gminy w Siennicy  

                                                                                                                                                       z dnia  06 października 2011r. 

 

Zmiany budżetu na 2011 rok  dotyczą: 

  

Zmiany w planie dochodów  budżetu Gminy Siennica  

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa  

Zwiększono dochody  wprowadzając  środki z  tytułu odszkodowania za nieruchomości 

przejęte pod drogi publiczne , zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. 

  

Dz.750   Administracja publiczna          

Zgodnie z zawartą umową  z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A.,  Urząd 

Gminy w Siennicy otrzymał środki  na wykonanie remontu podłogi sali konferencyjnej.  

  

Dz.801 Oświata i wychowanie 

Opłata za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej zorganizowanej w ZS w Żakowie  

jako równowartość surowców wykorzystywanych do ich przygotowania. 

 

Dz.852 Pomoc Społeczna 

Przyznane  środki  zgodnie z umową  zawartą z Fundacją WARTY  na remont budynku 

podopiecznej . 

 

Dz.853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Środki zgodnie z umową  Nr 49/2011 zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Maz. 

na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych.  

 

Zmiany w planie wydatków  budżetu Gminy Siennica   

  

Dz.600 Transport i łączność  
Wprowadza się wydatki na zakupy inwestycyjne-  fundusz sołecki  – zakup wiat 

przystankowych w sołectwach:  Boża  Wola, Drożdżówka, Siennica II, Siodło                    

(Tabela Nr 1,poz.20) zmniejszając fundusz sołecki  w wydatkach  bieżących. 

Wprowadza się wydatki inwestycyjne fundusz sołecki wsi Siennica I –wykonanie projektu 

budowlanego na budowę ulic : Krótka i Środkowa,(Tabela Nr 1 poz. 19) zmniejszając 

wydatki bieżące –fundusz sołecki tej wsi. 

 

Dz.710 Działalność usługowa 

W związku z przesunięciem na 2012 rok terminu zakończenia  prac  związanych                            

z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Siennica, zmniejsza się plan w /w dziale. 

    

 Dz.750   Administracja publiczna          

Zwiększa się wydatki na remont Sali konferencyjnej – ułożenie płytek antypoślizgowych          

w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, w   ramach przyznanych środków z PZU S.A. 

mających na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszeniu skutków wypadków 

ubezpieczeniowych.  

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia przesuwając je do działu 853 -Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej. 

. 
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Dz.801 Oświata i wychowanie   
Zmniejsza się dotacje podmiotowe dla NSP w Nowym Zglechowie i Dłużewie , 

przeznaczając środki m.in.: 

• na zwiększenie  dotacji podmiotowej dla PSP w Nowej Pogorzeli , 

• na dotację podmiotową na punkt przedszkolny w Dłużewie, 

• na dowóz uczniów do szkół, 

• na wydatki związane z dowozem posiłków do szkół  w okresie X-XII 2011 r., 

planuje się  łącznie 8.192,00złote.Koszty związane z przygotowaniem posiłków, takie jak 

wynagrodzenia pracowników, składki od wynagrodzeń oraz nakłady na utrzymanie kuchni 

ponosi organ prowadzący, natomiast w przypadku braku kuchni w placówce również organ 

prowadzący ponosi wydatki związane z przygotowaniem i  dowozem  posiłków do 

zorganizowanej przez gminę stołówki szkolnej. 

 

Dz.852 Pomoc Społeczna 

Wprowadza się środki na  zakup materiałów i wyposażenia celem remontu mieszkania 

podopiecznej. 

 

 Dz.853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Otrzymane środki zgodnie z umową  Nr 49/2011 zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w 

Mińsku Maz.  przeznacza się na  zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych. 

 

 Dz.900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Wprowadza się środki na wynagrodzenia  m.in. na wypłatę nagrody jubileuszowej dla 

pracownika oczyszczalni oraz na  wynagrodzenia osobowe pracownika składowiska odpadów 

komunalnych.  

Zwiększa się środki na wydatki związane z oświetleniem ulicznym dróg gminnych, 

zmniejszając m.in.  wydatki  inwestycyjne  pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na drodze 

Żaków-Żakówek”.  
   
Zmiany w tabeli  Nr 1 i w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wynikają z powyższych 

zmian w budżecie. 

Zmiany w budżecie niniejszą uchwałą nie powodują   zmian w  Wieloletniej Prognozie 

Finansowej w Załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2018 .Natomiast 

Załącznik Nr 1 do WPF zgodnie z art.232 ustawy o finansach publicznych może być  
dostosowany Zarządzeniem Wójta Gminy, jeżeli nie ma zmian limitów  zobowiązań i kwot 

wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


