
                                                                                                            

UCHWAŁA NR XXX/226/2010 

                                                      Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 24 czerwca 2010 
 

 

w sprawie: zmian z budżecie gminy na 2010 r. 

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

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

i art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) 

Rada Gminy w Siennicy postanawia, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Po stronie dochodów zwiększa się plan: 

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                          13.000 zł 
Rozdz.75095 Pozostała działalność                                                                             13.000 zł 

           § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                               13.000 zł  

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  

             jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz  wydatki 

             związane z ich poborem                                                                                15.500 zł  
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków  

            od spadków  i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych  

            oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                         6.000 zł 

           § 0970 – wpływy z różnych dochodów                                                                6.000 zł  

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

                     samorządu terytorialnego  na podstawie ustaw                                          9.500 zł 

            § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń  na sprzedaż alkoholu               9.500 zł        

Dz.801 Oświata i wychowanie                                                                                     73.903 zł                                                               
Rozdz.80101 -  Szkoły podstawowe                                                                              39.903 zł                                                                 

            § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
                           inwestycji i zakupów inwestycyjnych  własnych gmin                      39.903 zł 

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkoły                                                             23.000 zł       

            § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

                            realizowane na podstawie porozumień                                              23.000 zł  

Rozdz.80195 – Pozostała działalność                                                                            11.000 zł 

            § 0830 – wpływy z usług                                                                                   11.000 zł 

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                         30.000 zł 
Rozdz.85395 Pozostała działalność                                                                               30.000 zł 

            § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy  

                          jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie  

                          własnych zadań bieżących                                                                   30.000 zł 

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            20.000 zł 
Rozdz.90095 Pozostała działalność                                                                               20.000 zł 

            § 0690 – wpływy z różnych opłat                                                                      20.000 zł 

Ogółem zwiększono dochody:                                                                                   152.403 zł 
2. Po stronie wydatków zwiększa się plan: 

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                      15.000 zł 
Rozdz.01095 Pozostała działalność                                                                               15.000 zł 



            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                     15.000 zł 

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                5.000 zł      
Rozdz.40002 Dostarczanie wody                                                                                     5.000 zł 

           § 4430 – rożne opłaty i składki                                                                             5.000 zł 

Dz.600 Transport i łączność                                                                                        40.000 zł 
Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne                                                                         40.000 zł 

           § 4270 – zakup usług remontowych                                                                    28.000 zł 

           § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                      12.000 zł 

Dz.750 Administracja publiczna                                                                                   2.000 zł 
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                         2.000 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                           2.000 zł 

Dz.801 Oświata i wychowanie                                                                                     61.903 zł 
Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe                                                                              61.903 zł 

           § 4270 – zakup usług remontowych                                                                    11.000 zł 

           § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   50.903 zł 

Dz.851 Ochrona zdrowia                                                                                               9.500 zł 
Rozdz.85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                              9.500 zł 

           § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                            4.000 zł 

           § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                        5.500 zł 

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                         30.000 zł 
Rozdz.85395 Pozostała działalność                                                                               30.000 zł 

           § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                               25.400 zł 

           § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                       4.000 zł 

           § 4120 – składki na fundusz pracy                                                                           600 zł    

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         354.000 zł 
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                   354.000 zł 

           § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 354.000 zł 

Ogółem zwiększono wydatki:                                                                                    517.403 zł 
 

3. Po stronie wydatków zmniejsza się plan: 

 

Dz.801 Oświata i wychowanie                                                                                     11.000 zł                                                                       
Rozdz.80195 Pozostała działalność                                                                               11.000 zł 

           § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                            7.000 zł 

           § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                            4.000 zł 

Ogółem zmniejszono wydatki                                                                                      11.000 zł 

§ 2 
Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXIX/218/10 Rady Gminy w 

Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010 r. ”Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 

2010-2012” w pozycjach: 

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2010 r. w pozycjach:  

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

o kwotę 354.000 zł 

Poz.18 „ Utworzenie placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Absolwentów 

Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli „o kwotę  23.700 zł 

Poz.19 „Utworzenie placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Kornela 

Makuszyńskiego w Starogrodzie” o kwotę 27.203 zł. 

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

Gminę Siennica po zmianach  przedstawia załącznik nr 1. 

 



§ 3 

 
Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.633.345 zł zwiększa się o kwotę 354.000 zł 

tj., 2.987.345 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 

§ 4 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E  

do Uchwały Nr XXX/226/2010 

                                                                       Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 24 czerwca 2010 

 

 

Zmiany budżetu na 2010 rok dotyczą: 
 

 

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 152.403 zł  

w tym: 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 13.000 zł 
Zwiększenie dotyczy wpływów za sprzedaż działek Siennica III 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.500 zł 
w tym: 

-zwrot podatku VAT za 2009 rok z Urzędu Skarbowego 6.000 zł 

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 9.500 zł 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 73.903 zł 
w tym: 

-dotacja celowa z budżetu państwa na utworzeniu placu zabaw w PSP Nowa Pogorzel i PSP Starogród 39.903 zł 

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dowóz dzieci do gimnazjum 23.000 zł 

- wpływy za wynajem sali w PSP Siennica 11.000 zł 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.000 zł 
Wpływy dotyczą zwrotu z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i publicznych 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000 zł 
Wpływy dotyczą opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20.000 zł 

 

 
II. Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 517.403 zł 

w tym: 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 15.000 zł 
W/w kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów odłowu bezpańskich psów z terenu Gminy Siennica 

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5.000 zł 
Wydatki dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska 

Dz. 600 Transport i łączność 40.000 zł 
Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych 

Dz. 750 Administracja publiczna 2.000 zł 
w tym: 

- zakup materiałów promocyjnych Gminy Siennica 2.000 zł 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 61.903 zł 
w tym: 

- wydatki związane z bieżącym remontem PSP Siennica 11.000 zł 

- utworzenie placu zabaw w szkołach: PSP Nowa Pogorzel, PSP Starogród w ramach Rządowego Programu 

wspierania w latach 2009-2014 „Radosna Szkoła”  50.903 zł 

Dz. 851 Ochrona zdrowia 9.500 zł 
Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.000 zł 
Zwiększa się wydatki osobowe i pochodne od płac dla pracownika zatrudnionego ramach prac interwencyjnych 

i publicznych 

Dz.  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 354.000 zł 
Zwiększa się plan wydatków na zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 354.000 zł 

 

III. Po stronie wydatków zmniejsza się plan o kwotę 11.000 zł 

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 11.000 zł 
Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące szkoły PSP Nowa Pogorzel i PSP Starogród 

 


