
  

 

  

     Uchwała Nr XXIX.0007.228.2013 

 Rady Gminy w Siennicy 

       z dnia  19 grudnia 2013 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na  rok 2014 r. 
 

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

gminnym (tj., Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art.212, art.214, art.215,art.239,art.258 ,art. 264 

ust 3 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 

Dochody budżetu gminy w wysokości                                                           19.665.228,00 zł., 

w tym: 

dochody bieżące                                                                                              18.821.228,00 zł., 

dochody majątkowe                                                                                              844.000,00zł., 

zgodnie z tabelą nr 1. 

 

§ 2 

Wydatki gminy w wysokości                                                                         20.281.681,00 zł.,  

       w tym: 

       wydatki bieżące                                                                                       18.209.291,00 zł., 

       wydatki majątkowe                                                                                    2.072.390,00zł. 

       zgodnie  z tabelą nr 2. 

 

§ 3 

 

    1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych   

      zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3, 3a. 

  2. Ustala się plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z realizacji zadań zleconych       

      jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

 

§ 4 

 

1.  Limity wydatków na  programy inwestycyjne  w  roku  2014 zgodnie  z  tabelą nr 4. 

2.  Wydatki na programy  i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy    

     strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z tabelą  Nr 4 a 

 

 

 

 

 

 

 



§ 5 

 

1. Deficyt budżetu gminy w  wysokości 616.453,00zł.,  zostanie pokryty przychodami     

      pochodzącymi z zaciągniętych  pożyczek - 616.453,00zł.,    

2. Przychody budżetu w wysokości   3.116.054,80zł.,                                                                     

     rozchody w wysokości                  2.499.601,80 zł.,    zgodnie z tabelą nr 5. 

 

  § 6 

 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 

wartościowych na: 

 

1)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie  616.453,00 zł.,  

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów                                                                             

       - w kwocie   2.499.601,80zł    

3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  - w kwocie       800.000,00 zł. 

  
§ 7 

 

1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości   -    109.574,00zł, 

2.Ustala się rezerwę celową   w wysokości   -    40.426,00zł, z przeznaczeniem na  zadania 

wynikające  z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

 § 8 

 

1. Ustala się dochody w kwocie 94.000,00 zł z tytułu  wydawania zezwoleń na sprzedaż    

       napojów alkoholowych oraz wydatki: 

1) w kwocie  92.000,00 zł na realizacje zadań  określonych w gminnym 

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych, 

2) w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonym w gminnym  programie                

                        przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 6.  

 

2. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  z opłat   

            produktowych  w kwocie 4.000,00 zł. na realizację zadań związanych z recyklingiem   

            odpadów opakowaniowych  zgodnie  z  tabelą nr 7.   

3. Ustala się  wpływy i wydatki w kwocie 460.000,00 na  realizację zadań z zakresu  

gospodarowania  odpadami komunalnymi zgodnie  z  tabelą nr 9.   

4. Ustala się dochody w kwocie 144,00 zł z tytułu  opłat za korzystanie z przystanków       

      z przeznaczeniem na  utrzymanie przystanków. zgodnie  z  tabelą nr10.   

    

§ 9 

   Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

  

§ 10 

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 

podziale na sołectwa zgodnie z Tabelą nr 8. 

 

 

  

  



§ 11 

 

     Upoważnia się Wójta do : 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu w kwocie określonej   w § 6 pkt 3,  

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych   

            bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach  działu w  zakresie 

środków na uposażenia  i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na zmianach w planie 

wydatków majątkowych  w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków 

zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne(Tabela Nr 4), o ile nie powodują 

zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych z wyjątkiem wprowadzania nowego 

zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.  

   § 12 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy.  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie  

do  Uchwały Nr XXIX.0007.228.2013  

Rady Gminy w Siennicy 

 z dnia 19 grudnia 2013r. 

 

 

Projekt budżetu Gminy Siennica  kształtuje się następująco: 
 

DOCHODY                                                                                                 19.665.228,00 zł 

w tym: 

bieżące:     18.821.228,00 zł    

majątkowe:    844.000,00 zł, 

 

WYDATKI                                                                                                   20.281.681,00 zł 

w tym: 

bieżące:        18.209.291,00zł 

majątkowe:    2.072.390,00zł. 
 

Dochody bieżące -                              18.821.228,00  zł 

Wydatki bieżące -                              18.209.291,00  zł 

Różnica               -                                    611.937,00  zł. 
 

Wydatki budżetu ogółem  są wyższe od dochodów budżetu ogółem  o kwotę  616.453,00 zł.  

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

kwoty 704.000,00zł., która dotyczy spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie 

inwestycji zrealizowanych w 2013r., zwiększy się do kwoty – 1.320.453,00zł., i zostanie 

pokryty przychodami  pochodzącymi z: 

1) emisji obligacji komunalnych    407.887,00zł., 

2) zaciągniętych  pożyczek             912.566,00zł                        

   w tym : na wyprzedzające finansowanie inwestycji         912.566,00zł. 

 

 Planowane przychody:  3.116.054,80 w tym:  

• emisja obligacji komunalnych                                      2.203.488,80zł.,  

• pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji     912.566,00zł. 

 
Planowane rozchody:  2.499.601,80zł ., po uwzględnieniu  wyłączeń z planu  rozchodów  

kwoty 704.000,00zł., która dotyczy spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie 

inwestycji zrealizowanych w 2013r., rozchody  zmniejszą się do wysokości – 1.795.601,80zł. 

w tym:   

• na spłatę pożyczek       608.049,80 
• na spłatę kredytów    1.187.552,00 (Tabela Nr 5). 

  
  

  

 

   


