
UCHWAŁA Nr XXIX/218/2010 
Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 22 kwietnia 2010 roku 

 
 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 

gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 217 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  

z późn. zm.) Rada Gminy w Siennicy postanawia, co następuje:  

§ 1 

1. Po stronie dochodów zmniejsza się plan: 

Dz.758 Różne rozliczenia                                                                                      86.867 zł 

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

                        samorządu terytorialnego                                                             86.867 zl 

            § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa                                           86.867 zl 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                1.011.368 zł 

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                             835.703 zł  

            § 6208 – dotacje rozwojowe                                                                      835.703 zł   

Rozdz. 90095 Pozostała działalność                                                                      175.665 zł 

            § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

                           jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

                           własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych     175.665 zł 

Ogółem zmniejszono dochody                                                                                1.098.235 zł   

2. Po stronie wydatków zmniejsza się plan: 

Dz. 600 Transport i łączność                                                                               290.000 zł 

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                  290.000 zł 

            § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           290.000 zł 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                            236.867 zł 

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                          86.867 zł 

           § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                         66.000 zł 

           § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                               20.867 zł 

Rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                      150.000 zł 

           § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             150.000 zł 



Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                1.635.703 zł 

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                           1.355.703 

zł 

          § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             835.703 zł                     

          § 6059 -   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            520.000 zł 

Rozdz. 90095 Pozostała działalność                                                                      280.000 zł 

          § 6050 -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             280.000 zł 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                                                             8.600 zł     

Rozdz. 92695 Pozostała działalność                                                                          8.600 zł 

           § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                      5.000 

zł 

           § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                  3.600 zł      

Ogółem zmniejszono wydatki                                                                                 2.171.170 zł    

  

3. Po stronie wydatków zwiększa się plan: 

      Dz. 600 Transport i łączność                                                                              107.000 zł 

      Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne                                                                107.000 zł 

                 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                30.000 zł 

                 § 6050 -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             77.000 zł  

      Dz. 750 Administracja publiczna                                                                         44.518 zł 

       Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                                      44.518 zł 

                   § 2918 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 

                                 lub pobranych w nadmiernej wysokości                                     37.841 zł 

                   § 2919 -  zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 

                                 lub pobranych w nadmiernej wysokości                                       6.677 zł                             

      Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                            150.000 zł 

      Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                        150.000 zł   

                 § 4270 – zakup usług remontowych                                                           150.000 zł                                 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                                                             8.600 zł     

Rozdz. 92695 Pozostała działalność                                                                          8.600 zł 

           § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               8.600 zł 

Ogółem zwiększono wydatki                                                                                     310.118 zł 

 

§ 2 

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.396.162 zł zmniejsza się do kwoty 

2.633.345 zł tj., o kwotę 762.817 zł 

2. Przychody budżetu gminy stanowią 3.622.176 zł natomiast rozchody 988.831 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 



                                                             § 3 

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/210/10 Rady Gminy  

w Siennicy z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 

„Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012” w pozycjach: 

1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2010 roku w pozycji: 

Poz. 4 „Przebudowa ulicy Tartacznej i Modrzewiowej w Siennicy” o kwotę 290.000 zł 

Poz. 11 „Modernizacja budynku szkoły PSP w Siennicy” o kwotę 150.000 zł 

Poz. 13 „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica”  

§ 6058 -  835.703 zł i § 6059 – 520.000 zł 

Poz. 15 „Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości 

życia mieszkańców i gości we wsi Siennica i Starogród” o kwotę 280.000 zł 

2. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2010 roku w pozycjach: 

Poz. 3 „Przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan” o kwotę 77.000 zł 

Poz. 17 „Zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni na stadionie” o kwotę 8.600 zł 

Plan wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 planowane do realizacji 

przez Gminę Siennica po zmianach przedstawia załącznik nr 2 . 

§ 4 

Zał. Nr 10 do Uchwały nr XXVII/199/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia  29 grudnia 2009 

roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siennica na 2010 rok pn: „Prognoza kwoty 

długu i spłat na rok 2010 i lata następne” zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

W § 11 Uchwały Nr XXVII/199/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na” 

1/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu            – w kwocie 2.633.345 zł 

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  

    pożyczek i kredytów                                                    -  w kwocie  988.831 zł 

3/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu           – w kwocie 500.000 zł     

§ 6 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


