
  

  

    

UCHWAŁA NR XXIX.0007.226.2013                                  

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia   19 grudnia     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                   

( Dz.U z 2013 r., poz.594) 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. 2013, poz.885 z póź.zm.) Rada Gminy w Siennicy 

uchwala, co następuje:  

 

    § 1  

  

Plan dochodów budżetu  po zmianach   wynosi:                     21.568.315,80 zł., 

w tym: 

dochody bieżące                                                                       20.043.345,80 zł., 

dochody majątkowe                                                                    1.524.970,00 zł., 

zgodnie z  Tabelą Nr 1  do niniejszej uchwały  

  
§ 2 

Plan wydatków  budżetu  po zmianach  wynosi.:             25.260.244,80zł 

w tym : 

wydatki bieżące                                                                         20.183.722,80 zł.,  

wydatki majątkowe                                                                     5.076.522,00 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   

                                                                                                 UCHWAŁY Nr XXIX.0007.226.2013    

Rady Gminy w Siennicy 

                                                                                                                z dnia 19 grudnia 2013r   

  

Zmiany w planie dochodów  budżetu Gminy Siennica   

Dotyczą w szczególności dostosowania planu dochodów na 2013 rok do przewidywanego wykonania 

m.in: 

Wprowadza się plan  dochodów  w wysokości 70.080,00 zł. 

Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo  

Zwiększa się plan o kwotę 3072 zł z  tytułu czynszu za obwody łowieckie.       

 

Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Zwiększa się plan o kwotę 13.900,64 zł z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych 

  

 Dziale 710 Działalność usługowa 

Kwota zmniejszenia  8.000,00 zł dotyczy wykupu miejsc na cmentarzu komunalnym.  

 

Dziale 750 Administracja publiczna  

Wprowadza się plan w kwocie 11.430,00 zł  z tytułu dochodów za obsługę programu księgowego 

szkół. 

Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 

Kwota zwiększenia 33.624,01 zł 

Zwiększa się plan z tytułu podatków i opłat lokalnych na kwotę 92.979,00 zł / m. innymi pod. 

rolny,podatek od nieruchomości , leśny,  podatek od śr. transportowych . podatek od czynności 

cywilno-prawnych/ natomiast zmniejsza o kwotę 59.354,99 zł / , 

podatek od spadków i darowizn 6000,00 zł , wpływy z tyt. opłaty za odpady 23541,75 zł/,Wpływy z 

różnych opłat 29.813,24zł   

 

Dziale 758 Różne  rozliczenia 

Kwota zwiększenia 8.271,11 zł 

Zwiększa się plan o kwotę 15.882 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 

dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie ar. 20 

karty nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie ar.88 Karty Nauczyciela  

- pismo z Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26.11.2013 roku, 

natomiast zmniejsza się plan o kwotę 7.610,89 z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w 

ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku – pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN 

1.3111.14.3.2013 z dnia 28.08.2013 r. 

 

Dziale  801 Oświata i wychowanie 

Kwota zmniejszenia 8.163,00 zł 

Zmniejsza się plan o kwotę 23.900,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych gmin przedszkolach 

niepublicznych  natomiast zwiększa się plan o kwotę 15.737,00 zł  /m.in. opłata za obiady w 

stołówkach 5800,00zł, środki na wypłatę nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej – 

5.384,00 zł – pismo z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Nr ADM.5831.10.2013.AC  

z dnia 28.10.2013 r. 
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Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Kwota zwiększenia 5.000,00 zł   dotyczy refundacji kosztów z RUP z tytułu zatrudnienia 

pracowników w ramach prac interwencyjnych 

 

Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

Kwota zwiększenia 1.032,00 zł 

Wprowadza się plan w kwocie 1032,00 zł na wypłatę stypendium przyznanego przez Prezesa Rady 

Ministrów dla ucznia szczególnie uzdolnionego pismo z Kuratorium Oświaty z dnia 20.11.2013 roku 

Nr FKA.3111.2013. PK/PRM 

 

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Kwota zmniejszenia 19.900,00 zł 

Zmniejsza się plan o kwotę 24.000,00 zł  z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego dot. ochrony 

środowiska- 22.000,00 zł oraz 2000,00 z tytułu wpłat za odpady komunalne, natomiast zwiększa się 
plan o kwotę 4100,00 zł z tytułu kar za nieterminowy wykonanie umowy na zbiórkę odpadów 

komunalnych .Kwota zwiększenia 29.813,24 z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na 

dofinansowanie programu usuwania pokryć azbestowych.  

  

 

Zmiany w planie wydatków  budżetu Gminy Siennica  

 

 Wprowadza się plan  wydatków w wysokości 70.080,00 zł. 

 Zmiana następuje  w działach celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizacji wydatków 

m.in. w : 

 Dziale 600 

Zwiększa się o kwotę 28.000,00złotych   m.in. na zakup paliwa do równiarki oraz na pokrycie 

wydatków  poniesionych na hałdowanie piasku obok wysypiska przekazanego nieodpłatnie z wiertni        

z msc. Grzebowilk, 

Dział 700 

Zwiększa się plan na zabezpieczenie wydatków na  dystrybucję  energii   w świetlicach wiejskich. 

 Dział 710 

Zmniejsza się o kwotę 50.492,00zł. m.in. z tytułu  przedłużenia płatności za umowę  dotyczącą  
studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica .  

Dział 750 

Zwiększenie 5.000,00  na wydatki z tytułu opłaty pocztowej. 

Dział 801 i 854 

Ogółem zwiększenie 80.621,00 m.in. z  tyt. składek na ubezpieczenia społeczne , wynagrodzenia 

pracowników oświaty,  

 Dział 852 

Zmniejsza się o kwotę 34.600,00 złotych m.in. z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach i 

pochodnych (trzech pracowników przebywa na zwolnieniach lekarskich i zasiłkach), z tytułu 

świadczeń rodzinnych, zwrotu dotacji, 

Dział 900 

Wprowadza się kwotę  41.251,00 zł.   

 

W pozostałych działach dostosowuje się plan  wydatków do aktualnej rzeczywistości.  


