
  

  
    

UCHWAŁA NR  XXVIII.0007.219.2013                               

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia   07 listopada     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) Rada Gminy w Siennicy uchwala, co 

następuje:  

 

    § 1  

  

Plan dochodów budżetu  po zmianach   wynosi:                     21.461.053,80 zł., 

w tym: 

dochody bieżące                                                                       19.936.083,80 zł., 

dochody majątkowe                                                                    1.524.970,00 zł., 

zgodnie z  Tabelą Nr 1  do niniejszej uchwały  

  
§ 2 

Plan wydatków  budżetu  po zmianach  wynosi.:             25.152.982,80zł 

w tym : 

wydatki bieżące                                                                         20.076.460,80 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  XXVIII.0007.219.2013  

Rady Gminy w Siennicy 

                                                                                                                z dnia 07 listopada 2013r   

  

Zmiany w planie dochodów  budżetu Gminy Siennica   

 

Dział 801 

        Wprowadza się plan  dochodów w wysokości 89.073,27 z tytułu: 

• wpływów za dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie 

naszej Gminy – 50.000,00zł., 

• środków unijnych  na programy realizowane w ZS im. H. i K. Gnoińskich  w Siennicy: 

1/ projekt mobilności pt.: „Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym”-Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

zgodnie z umową „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry  edukacyjnej w ramach projektów 

instytucjonalnych „     Całkowita wartość projektu wynosi 63.763,09złotych, w 2013roku – wpływ 

zaliczki w wysokości 70% przyznanego dofinansowania.,  

• wprowadza się kwotę w wysokości 12.750,00 złotych z tytułu rozliczenia programu 

„Indywidualizacja małych Sienniczan” finansowanego ze środków unijnych, 

W pozostałych rozdziałach  dostosowuje się plan do wysokości przewidywanych do uzyskania w 

2013r. dochodów.   

 

Zmiany w planie wydatków  budżetu Gminy Siennica  

Wprowadza się plan  wydatków w wysokości 89.073,27 zł. 

 Zmiana następuje  w działach celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizacji wydatków 

m.in. w : 

 Dziale 801 

      Zwiększa się o kwotę 182.089,16 złotych   m.in. z tytułu: 

• dotacji dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne i stowarzyszenia, 

• zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi, 

• wprowadzenia po stronie wydatków programu realizowanego przez  ZS im. H. i K. 

Gnoińskich  w Siennicy pn.:„Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym”-

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu   

 

Dział 851  

Zwiększa się plan na zabezpieczenie wydatków na zakup oleju opałowego, 

  

 Dział 852 

Zmniejsza się o kwotę 40.000,00 złotych m.in. z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach i 

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

 

W pozostałych działach dostosowuje się plan  wydatków do aktualnej rzeczywistości.  


