
  

  

   UCHWAŁA NR XXX.0007.236.2014                                  

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia   06 lutego 2014r. 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy  na 2014 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:                     20.207.951,77 zł., 

w tym: 

dochody bieżące                                                                       19.363.951,77 zł., 

dochody majątkowe                                                                      844.000,00 zł., 

zgodnie z  Tabelą Nr 1  do niniejszej uchwały  

  
§ 2 

Plan wydatków  budżetu  po zmianach  wynosi.:             20.824.404,77zł 

w tym : 

wydatki bieżące                                                                         18.752.014,77 zł.,  

wydatki majątkowe                                                                      2.072.390,00 zł., 

zgodnie z  Tabelą Nr 2  do niniejszej uchwały.   
  

  §3 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

  § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
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Uzasadnienie do   

                                                                                                 UCHWAŁY Nr XXX.0007.236.2014     

Rady Gminy w Siennicy 

                                                                                                                z dnia 06 lutego 2014r.   

  

Zmiany w planie dochodów  budżetu Gminy Siennica    

    Dziale  801 Oświata i wychowanie 

Kwota zwiększenia 530.750,00zł., w tym : 

• 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  wysokości   

      2.910,00złotych.  

  2/ program operacyjny Kapitał ludzki „Wykształcony uczeń – dobry pracownik” Działanie 9.2     

    „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” -  w wysokości 125.229,00zł.,    

3/ projekt mobilności pt.: Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II” zgodnie z umową    

   finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu w ramach   

   Programu Leonardo Da Vinci „Uczenie się przez całe życie„.Całkowita wartość projektu wynosi    

   617 907,21 zł., Realizacja od 02.09.2013 do 31.12.2014r., 

• zwiększa  plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w ZS Siennica  o kwotę – 

2.611,00złotych   

 Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

 Kwota zwiększenia 1.548,00 zł 

Wprowadza się dochody  z przeznaczeniem na  stypendium przyznanego przez Prezesa Rady 

Ministrów dla ucznia szczególnie uzdolnionego pismo z Kuratorium Oświaty z dnia 20.11.2013 r.             

Nr FKA.3111.2013. PK/PRM 

Zmiany na plus i minus  w paragrafach dotyczą prawidłowego zaklasyfikowania dochodów. 

 

 Zmiany w planie wydatków  budżetu Gminy Siennica  

Dziale  801 Oświata i wychowanie 

Kwota zwiększenia 530.750,00zł., w tym: 

  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  wysokości 

5.521,00złotych.  

2/ /program operacyjny Kapitał ludzki „Wykształcony uczeń – dobry pracownik” Działanie 9.2 

„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” -  w wysokości 125.229,00zł.  

 3/ projekt mobilności pt.: Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II” zgodnie z umową  

finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu w ramach 

Programu Leonardo Da Vinci „Uczenie się przez całe życie„. Wprowadza się kwotę 

400.000,00złotych. 

 

Dział 852 

Z powodu urlopu macierzyńskiego pracownika dokonuje się zmian w tym dziale polegających na  

zamianie wynagrodzeń  tytułu umowy o pracę na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 

(zastępstwo)   

 

Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

Kwota zwiększenia 1.548,00 zł 
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Wprowadza się plan  na wypłatę stypendium przyznanego przez Prezesa Rady Ministrów dla ucznia 

szczególnie uzdolnionego pismo z Kuratorium Oświaty z dnia 20.11.2013 r.Nr FKA.3111.2013. 

PK/PRM 


