
  

   UCHWAŁA NR XXII.0007.177.2013  

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia   21 marca  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  

Zmniejsza się plan dochodów  o kwotę : 501.039,00zł 

 

Plan dochodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi:     21.917.947,00 zł., 

w tym: 

dochody bieżące                                                                       18.707.361,00 zł., 

dochody majątkowe                                                                    3.210.586,00 zł., 

zgodnie z  Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Zmniejsza się plan wydatków    o kwotę : 501.039,00zł 

  

Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi:      24.249.876,00 zł 

w tym : 

wydatki bieżące                                                                         18.874.008,00 zł.,  

wydatki majątkowe                                                                     5.375.868,00 zł., 

zgodnie z  Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.   
§ 3 

  
  

   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. 

 

§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do projektu  

   UCHWAŁY Nr XXII.0007.177.2013  

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia  21 marca  2013r. 

 

                  Zmiany w tabelach Nr  1 i 2  zostały dokonane na podstawie pisma Ministra 

Finansów Nr ST3/4820/2/2013r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gmin 

oraz udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013r.  

 W porównaniu do projektowanych kwot (pismo Min. Fin. Ne ST3/4820/9/2012r) 

zmniejszeniu uległa subwencja oświatowa o kwotę 501.039,00zł., pozostałe kwoty nie 

uległy zmianie. Głównym czynnikiem  wpływającym na różnicę pomiędzy wstępną                  

i ostateczną wartością subwencji jest spadek liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 

spowodowany niżem demograficznym.   

 Reasumując   należy zmniejszyć dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę : 501.039,00zł. 

 
Zmniejsza się  plan  dochodów o kwotę : 501.039,00zł. 

 Dział 758  
Rozdział 75801 

Zmniejsza się subwencję oświatową na 2013rok o kwotę 501.039,00 zł. zgodnie z pismem Ministra 

Finansów Nr ST3/4820/2/2013r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gmin 

oraz udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013r.  
  

Zmniejsza się  plan  wydatków o kwotę : 501.039,00zł.  
 w działach: 

Dział 010 – 5.000,00zł., 

Zmniejsza się środki  zaplanowane m.in. na wyłapywanie bezdomnych psów, 

Dział 400 – 20.000,00zł., 

 Zmniejszenie dotyczy zakupu energii i usług związanych obsługą wodociągów na terenie Gminy,  

Dział 750 -  46.500,00zł., 
Celem zminimalizowania  wydatków bieżących  zmniejsza się  wydatki osobowe, wynagrodzenia            

i pochodne pracowników urzędu  o kwotę 31.500,00zł. m.in. na nagrody, pozostała kwota dotyczy 

zakupu materiałów i usług w Rozdz. 75023 i Rozdz.75075. – 15.000,00zł.,  

Dział 754 – 10.000,00zł., 
Zmniejszenie dotyczy zakupu  materiałów i energii,  

Dział 801 – 300.105,00zł., 

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia  i pochodne  od wynagrodzeń z tytułu wydatków 

przeznaczonych m.in. na nagrody, także  drastyczne ogranicza się  wydatki rzeczowe, w tym 

m.in.; zakup pomocy, usługi telefoniczne zakup środków czystości.   
Dział 852 -10.000,00zł., 

Zmniejszenie dotyczy  wynagrodzeń osobowych  pracowników przeznaczonych na nagrody,  

Dział 853 – 16.674,00zł., 

Zwiększa się wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót 

publicznych, 

Dział 854 – 6.842,00zł., 

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia  z tytułu wydatków przeznaczonych m.in. na nagrody,.  

Dział 900 – 79.266,00zł., 

 W/w kwotę  zmniejsza się   z tytułu  zakupu energii , wykonania ekspertyz, analiz, usług  

pozostałych – m.in.: odśnieżanie dróg gminnych,   

Dział 921 – 40.000,00zł., 

Zmniejsza się dotację dla biblioteki o kwotę 10.000,00zł, oraz rezygnuje się z organizacji  imprezy 

kulturalnej przewidzianej w 2013r.,  

 Dział 926 
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Zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe  w kwocie 24.000,00 zł., wprowadzając wynagrodzenia 

osobowe § 4010 – 19.000,00  oraz pochodne  w wysokości – 3.716,00zł.,  oraz zabezpiecza się 

wydatki na zakup energii – 1.284,00 zł.    


