
  

   UCHWAŁA NR XXI/164/2013  

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia   07 lutego 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 

(tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn zm.) 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  

Zwiększa się plan  dochodów o kwotę : 170.783,00zł 
 

Plan dochodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi:     22.426.386,00 zł., 
w tym: 

dochody bieżące                                                                       19.215.800,00 zł., 
dochody majątkowe                                                                   3.210.586,00 zł., 

zgodnie z  Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.363.878,00 zł.  

Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi:      24.758.315,00 zł 
w tym : 

wydatki bieżące                                                                         19.382.447,00 zł.,  

wydatki majątkowe                                                                     5.375.868,00 zł., 

zgodnie z  Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.   
§ 3 

 1.  Planowany deficyt budżetu Gminy  ulega zmianie i wynosi: 2.331.929,00 zł,                                         
który  zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z zaciągniętych  pożyczek i kredytów                                

      w  wysokości 1.945.652,00 zł. oraz  wolnych środków w wysokości  386.277,00zł.,                                   
      w tym:   

1) 100.000,00zł. w  wyniku  rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , 

2) 286.277,00zł. nadwyżka  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w związku                      

z realizacją zadań  bieżących ze środków UE.  

2.  Przychody budżetu w wysokości 4.959.578,00zł.,                                                                     
  rozchody w wysokości                2.627.649,00 zł.,   

 zgodnie z Tabelą Nr 4 do  niniejszej  uchwały. 
 

§4 

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  2013 roku”, otrzymuje brzmienie  zgodnie z tabelą Nr 3 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 XXI/164/2013  

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia   07 lutego 2013r 

 

Budżet  Gminy Siennica na 2013rok    po zmianach: 

 

Dochody  budżetu po uwzględnieniu zmian :                          22.426.386,00 zł., 

w tym: 

dochody bieżące                                                                        19.215.800,00 zł., 

dochody majątkowe                                                                     3.210.586,00 zł.,  

 
Wydatki  budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi:                24.758.315,00 zł 

w tym : 

wydatki bieżące                                                                         19.382.447,00 zł.,  

wydatki majątkowe                                                                     5.375.868,00 zł., 

  

Dochody bieżące -                              19.215.800,00 zł,   
Wydatki bieżące -                              19.382.447,00 zł 
Różnica               -                                  -166.647,00 zł. w tym: 
+ 286.277,00zł. wprowadzenie wolnych środków na wydatki bieżące realizowane ze środków 

unijnych , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających                  

z wpływów środków unijnych w 2012r. Zachowano zgodność  art. 242 ustawy o fin pub. 

 

Wydatki budżetu ogółem  są wyższe od dochodów budżetu ogółem o kwotę : 2.331.929,00 zł.                  

i kwota ta stanowi deficyt budżetu, który po uwzględnieniu wyłączeń  z planu dochodów kwoty 

1.053.248,zł., która dotyczy spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 

zrealizowanych w 2012r., zwiększy się do kwoty – 3.385.177,00zł.,  
  i zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z: 

1)zaciągniętych  kredytów i pożyczek                                                         2.998.900,00zł.,  

2)wolnych środków  jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym  

   budżetu wynikających z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych     100.000,00zł. 

3) wolnych środków  jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym  

   budżetu wynikających z wpływu środków unijnych na wydatki bieżące      286.277,00zł. 

 

Planowane przychody:  4.959.578,00zł w tym:  

• bankowy kredyt oraz pożyczka                                               4.573.301 ,00 zł. 

• wolne środki jako nadwyżka  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikające z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych     100.000,00 zł., 

• wolne środki na wydatki bieżące realizowane ze środków unijnych , jako nadwyżka 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca  z wpływu środków 

unijnych w 2012r. – 286.277,00zł.   

 
Planowane rozchody:  2.627.649,00 zł ., po uwzględnieniu  wyłączeń z planu  rozchodów  kwoty 

1.053.248,00 zł., która dotyczy spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 

zrealizowanych w 2012r., rozchody  zmniejszą się do wysokości – 

1.574.401,00zł. w tym:   

• na spłatę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie -   602.550,00zł.,   

• pozostałe zadłużenie w innych bankach  -    971.851,00 zł.   
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Zwiększa się plan  dochodów o kwotę : 170.783,00zł 

 Dział 600 
Wprowadza się kwotę  63.000,00zł. jako wpływy z Urzędu Marszałkowskiego  na zadanie 

pn.:”Przebudowa drogi gminnej Starogród-Majdan” . 

 Dział 801 
Zmniejsza się dochody o kwotę 19.319,00zł. realizując  projekt mobilności pt.: Staże zagraniczne 

pomocne w karierze zawodowej” zgodnie z umową  finansową z Fundacją Rozwoju Systemu 

Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie„   w związku z otrzymaną 
kwotą w 2012r w wysokości – 301.316zł  natomiast  całość programu zakłada się na kwotę  
375.996zł.  

Dział.900 
Kwotę 127.102,00 zł wprowadza się jako dotację ze środków unijnych na zadanie „ Poprawa 

jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz 

utworzenie miejsca spotkań”. 

  

Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.363.878,00 zł.  

m.in. w działach: 

Dział 150 
Zmniejsza się środki na zadanie pn.” Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 

mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy 

poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu  „ o kwotę 1.594,00 

Dział 600 
1)Wprowadza się zadanie, które  nie zostało zrealizowane w 2012r pn.” Wykonanie dokumentacji 

na przebudowę dróg Kąty-Bestwiny, Dłużew-Lasomin” – 62.180,00zł., 

2) W związku z możliwością uzyskania 50% środków   na modernizację dróg z Departamentu 

Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego  wprowadza się zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej 

Starogród-Majdan” – 126.700,00zł. 

Dział 750 
Wprowadza się kwotę  9.999,00 zł  na zakup centrali telefonicznej oraz kserokopiarki                                       

w Urzędzie Gminy. 

W tym dziale zmniejsza się o kwotę 4.847,00 zł zadanie pn.:” Rozwój elektronicznej administracji 

w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 

potencjału województwa” 

Dział 801 
Wprowadza się kwotę 286.277,00 zł. na wydatki bieżące  jako nadwyżkę  środków pieniężnych  na 

rachunku bieżącym budżetu w związku  z wpływem środków unijnych w 2012r. na  realizację  
projektu mobilności pt.: Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” zgodnie z umową  
finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się 
przez całe życie„  program  realizowany w okresie od 2012.10.29 do 2013.09.30., jednocześnie 

zmniejszając po stronie wydatków kwotę  19.319,00 zł.     

Dział 851 
Wprowadza się zadanie pn.” Przebudowa parkingu i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych 

przy SPZOZ w Siennicy” -  167.131,00zł. w tym ze środków unijnych – 80.798,00zł., które 

stanowią  pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji.  

Dział 852 
Zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł w związku                               

z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby na zastępstwo na czas choroby pracownika GOPS.  

Dział 900 
Kwotę 756.670,00zł wprowadza się na zadanie pn,” Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni 

ścieków w Siennicy” w związku z podpisaną umową w 2012r na realizację w/w zadania  z Firmą 
„Hydrex”.   

 Dział 926 
Zmienia się plan dotacji celowych w/w dziale   przesuwając środki  z § 2360 do § 2830                              

R. 92695z przeznaczeniem na realizację  zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu .   


