
  

  

   UCHWAŁA NRXXXI.0007.248.2014                                    

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia   27 marca 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   

  

 1. Zwiększa się plan dochodów  o kwotę         534.952,00 zł.,   

     Plan dochodów po zmianach wynosi :     20.814.353,77zł.,  

     w tym: 

a) dochody bieżące w wysokości                  19.917.671,77 zł.,  

b) dochody majątkowe w wysokości                 896.682,00 zł.,  

     zgodnie z  tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. 

  2. Zwiększa się plan  wydatków  o kwotę       534.952,00 zł.,   

     Plan wydatków  po zmianach wynosi :    21.430.806,77zł.;  

     w tym: 

a) wydatki  bieżące w wysokości                  19.203.592,77zł.,  

b) wydatki majątkowe w wysokości               2.227.214,00zł.,  

    zgodnie z  tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

    §2 
 

       1.  Planowany deficyt budżetu Gminy :  616.453,00 zł., 

 2. Przychody budżetu  Gminy  3.116.054,80zł. Rozchody budżetu  Gminy 2.499.601,80zł.,               

  

§ 3 
  

Tabela Nr 4  do Uchwały Nr XXIX.0007.228.2013 Rady Gminy w Siennicy  z dnia                       

19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok  2014 r. „Limity wydatków na 

programy inwestycyjne w 2014r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z  Tabelą Nr 3   do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 4 

Tabela Nr 9 „ Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi na 2014 rok „ otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do 

niniejszej uchwały. 
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§ 5 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.0007.228.2013 Rady Gminy w Siennicy  z dnia 19 

grudnia  2013roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok  2014  „Informacja  o dochodach 

odprowadzanych do budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego”  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 6 
 

    Załącznik Nr 2 do Uchwały NR XXIX.0007.228.2013 Rady Gminy w Siennicy  z dnia                  

19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na  rok 2014  „Dotacje udzielone z 

budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „ otrzymuje 

brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

  
  

  § 8 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
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Uzasadnienie do  

                                                                                                                                           UCHWAŁY Nr XXXI.0007.248.2014     

Rady Gminy w Siennicy 

                                                                                                                                                   z dnia  27 marca  2014r.    

 

  

Zmiany w planie dochodów  budżetu Gminy Siennica  

Dział 756 

Wprowadza się kwotę  z tytułu podatku od nieruchomości  osoby fizyczne i prawne – 50.000,00zł. 

Dział 758   

Zwiększa się  subwencję oświatową na 2014rok o kwotę 389.128,00 zł. zgodnie z pismem Ministra 

Finansów Nr ST3/4820/2/2014r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gmin 

oraz udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014r.  
Dział  801   

 Zwiększa się o 20.000,00 złotych wpływy z tytułu najmu lokalu (ZS Siennica) 

Dział 853 

Wprowadza się dochody z tytułu umowy z Powiatowym Biurem Pracy na roboty publiczne  -

6.000,00zł. 

Dział  900 

Zwiększa się wpływy z opłat za ścieki  w wysokości -17.142,00zł., 

Wprowadza się dochody z tytułu środków unijnych w ramach PROW 2007-2013  ; działania 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - na  zadanie inwestycyjne pn:”Modernizacja świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Nowy Zglechów” – 52.682,00zł.   

 

Zmiany w planie wydatków  budżetu Gminy Siennica  

Dział 010 

Zwiększa się plan o kwotę 25.000,00zł. na realizację dokumentacji dot.„Rozbudowy wodociągów               

i kanalizacji w Siennicy – II etap” 

Dział 400  

Wprowadza  się środki w wysokości 10.109,00 na  wydatki dotyczące opłat środowiskowych. 

 Dział 600 

Wprowadza się kwotę  60.000,00 na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi gminnej Nowy 

Starogród- Majdan”  kontynuacja –prace uzupełniające,   

Dział 750  
Wprowadza  się środki w wysokości 5.000,00zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia      

Dział 801 

W tym dziale wprowadza się kwotę 306.101,00zł:  

w Rozdziale 80105  wprowadza się środki na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem dotacji 

dla Przedszkola Specjalnego w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych 

„Możesz Więcej”  w Nowym Zglechowie w kwocie 320.000,00zł.,  

przesuwa  się  z  Rozdz.80104 kwotę 100.000,00 zł., na w/w dotację 

częściowo  z Rozdz. 80103 -71.092zł i Rozdz,80106 -15.190zł. do Rozdz. 80130  - 81.701,00zł. na 

realizację projektu  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., 
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 w pozostałych Rozdziałach wprowadza się środki na pokrycie zobowiązań 2013 roku  - składki 

społeczne, zdrowotne,  ZUS i Funduszu Pracy .   

Dział 853 

Wprowadza się kwotę 16.157,00 zł. w tym: 

• 12.217,00 zł na pokrycie wydatków na wynagrodzenia ,dodatkowe wynagrodzenie i 

pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót 

publicznych. 

• 3940,00 jako wkład finansowy Gminy w realizacji Projektu pn.” Uczyć się ale jak „, który 

będzie realizowany w szkołach podstawowych w gminie Siennica,  

 Dział 854 

Wprowadza  się środki w wysokości 20.386,00zł.na pokrycie zobowiązań 2013 roku  z tytułu  składek  

społecznych , ZUS i Funduszu Pracy, oraz na pokrycie wydatków związanych z wczesnym 

wspomaganiem rozwoju dziecka, m.in. dotacja  dla niepublicznych placówek . 

 Dział 900 

Wprowadza się kwotę – 92.199,00 zł.  

 na pokrycie wydatków  dotyczących opłat środowiskowych oraz na zabezpieczenie wydatków                  

z zakresu gospodarki odpadami- 22.375,00zł.. 

wprowadza się zadanie inwestycyjne pn:”Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy 

Zglechów” prognozowana  wartość – 80.999,00 z tego środki unijne – 52.682,00 środki własne Gminy 

– 28.317,00zł. tym samym zmieniając nazwę   zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy 

wiejskiej –sołectwo Nowy Zglechów” i  środki w wysokości 11.175,00 zł. przesuwa się na w/w 

zdanie. Jest to to samo zadanie jedynie zmienia się jego nazwę.  

 
  

 


