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Uchwała Nr XII/75/2011 

                                                        Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 29 grudnia    2011 roku 

 

 

 

           w  sprawie:  zmian w Uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy w Siennicy                                                                   

                                  z dnia  29  grudnia 2010 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy   

                               Finansowej Gminy  Siennica  na lata 2011- 2018. 

 

 

Na podstawie art.art.226,227,230 ust.6 oraz art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach 

publicznych  ( Dz.U Nr 157, póz. 1240 z póź.zm.) Rada Gminy w Siennicy  uchwala, co następuje: 

§  1 

 

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia  

29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2011- 2018 

otrzymują brzmienie zgodnie  z Załącznikiem NR 1 i 2 do niniejszej Uchwały. 

  

 

  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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                                                                                                            Uzasadnienie  

                                                                                        do Uchwały Nr XII/75/2011 

                                             Rady Gminy w Siennicy 

                                                                                              z dnia 29 grudnia  2011 roku 
Zmiany WPF Gminy Siennica dotyczą:  

 

  w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018  

•  Plan  na 2011 rok  po stronie dochodów  po zmianach  wynosi  

              19.978.438,33 złote 

• Plan wydatków  ogółem  po zmianach wynosi  

 21.597.034,33 złote 

• Planowany wynik budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi : 1.618.596,00 złote   

• Przychody  stanowią kwotę : 2.820.612,00 złotych  

• Rozchody -  zaplanowane spłaty pożyczek i kredytów wynoszą:  

            1.202.016,00 złotych.  
Istotna zmiana w /w załączniku do WPF to  m.in. zmniejszenie dochodów  i zwiększenie przychodów w  

kwocie  999.161,00 złotych, dotyczy inwestycji:  „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków 

w Siennicy” oraz  „Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy 

Siennica” . Wpływ dotacji na w/w zadania nastąpi w 2012 roku.  

 

 w załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2018  

• Przedsięwzięcia ogółem w tym :   
wydatki majątkowe:  
w Dz.150 Rozdz.15011 
Zmniejsza się wydatki w kwocie -13.440,00 zł  z tytułu umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim na 

realizację inwestycji pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy 

budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych 

baz wiedzy o Mazowszu” Inwestycja do realizacji w 2012 roku. 

 
w Dz.750 Rozdz.75095 
Inwestycja przy udziale środków gminy Siennica pn.” Rozwój elektronicznej administracji   w samorządach 

województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” została  

przesunięta na rok 2012. 
 zmniejszenie kwoty – 13.643,00. 

 

w Dz.900 Rozdz.90001 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 

  – zmniejsza się o kwotę 893.245,00zł, zadanie zostało ukończone, w toku rozliczenie środków unijnych.   

„Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy” –(opracowanie dokumentacji 

projektowej) Zadanie do realizacji w latach 2012-2013, zmniejszono środki w kwocie: 1.463.013,00 zł. 

w Dz.900 Rozdz.90005 

„Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica”   

zmniejszono środki w kwocie : 43.006 złotych 

 
w Dz.900 Rozdz.90095 
Przygotowanie dokumentacji technicznej wniosku oraz studium wykonalności projektu na dotacje Działanie 

4.3 Ochrona powietrza, energetyka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego, zmniejsza się o kwotę 31.720,00 złote 

Ze względu na brak pozyskanych  środków finansowych zadanie nie będzie realizowane.  


