
  

  
   UCHWAŁA NR XXXII.0007.260.2014                                    

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia   22 maja  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         264.364,00 zł.,   

     Plan dochodów po zmianach wynosi :     21.358.308,53zł.,  

     w tym: 

a) dochody bieżące w wysokości                  20.514.308,53 zł.,  

b) dochody majątkowe w wysokości                 844.000,00 zł.,  

     zgodnie z  tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. 

  2. Zwiększa się plan  wydatków  o kwotę       633.624,00 zł.,   

     Plan wydatków  po zmianach wynosi :    22.344.021,53zł.;  

     w tym: 

a) wydatki  bieżące w wysokości                  19.800.229,53zł.,  

b) wydatki majątkowe w wysokości               2.543.792,00 zł.,  

    zgodnie z  tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

    §2 

  

 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.  

§ 3 

 

        1. Planowany deficyt budżetu Gminy : 985.713,00 zł., 

 2. Przychody budżetu  Gminy  3.414.049,87zł. Rozchody budżetu  Gminy 

2.428.336,87zł.,(Tabela              

     Nr  4 do niniejszej uchwały)     

§ 4 

 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  na: 

1)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie   985.713,00 zł.,  

 2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów   

       - w kwocie   2.428.336,87zł    

 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  - w kwocie    800.000,00 zł. 
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§ 5 

 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

  

  § 6 

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
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Uzasadnienie do  

                                                                                                       UCHWAŁY Nr XXXII.0007.260.2014     

Rady Gminy w Siennicy 

                                                                                                                                   z dnia  22 maja  2014r.    
 

Wydatki budżetu ogółem  są wyższe od dochodów budżetu ogółem  o kwotę  985.713,00 zł.  

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

kwoty 632.735,55zł., która dotyczy spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie 

inwestycji zrealizowanych w 2013r., zwiększy się do kwoty – 1.618.448,55zł., i zostanie 

pokryty przychodami  pochodzącymi z: 

1) kredytów zaciągniętych na udział własny w realizacji inwestycji  z udziałem środków 

Unii Europejskiej podlegający wyłączeniu z art.243ust.3a ustawy o fin.pub.(Dz.U. 2013, 

poz.885 z póź.zm.)                                                                        w kwocie:           484.304,55zł., 

2) zaciągniętych  pożyczek   na wyprzedzające finansowanie inwestycji    1.134.144,00zł.     

 Planowane przychody:  3.414.049,87 w tym:  

• Kredyty   2.279.905,87zł., w tym : 

na spłatę kredytów i pożyczek – 1.795.601,32 

na udział własny w realizacji inwestycji  z udziałem środków Unii  484.304,55zł 

• pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji         1.134.144,00zł 

Planowane rozchody:  2.428.336,87zł ., po uwzględnieniu  wyłączeń z planu  rozchodów  

kwoty 632.735,55zł., która dotyczy spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie 

inwestycji zrealizowanych w 2013r., rozchody  zmniejszą się do wysokości – 1.795.601,32zł. 

w tym:   

• na spłatę pożyczek       608.049,80 

na spłatę kredytów    1.187.551,52 w tym: 8.352,00 zł  kwota podlegająca wyłączeniu z 

art.243ust.3a ustawy o fin.pub.( (Tabela Nr 4).  

 

Zmiany w planie dochodów  budżetu Gminy Siennica  

Dział 750 
Wpływy z tytułu zwrotu przekazanej dotacji  w 2013r. na zadanie współfinansowane z Urzędem 

Marszałkowskim w Warszawie  pn.”- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 

województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -

3.288,00zł. 

Dział 756   
Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę -244.854,00zł. z tytułu: 

Podatku od czynności cywilno-prawnych – 1.750,00zł., 

Wpływów podatku naliczonego VAT za 2013 rok – 237.037,00zł., 

Wpływów  z opłat za koncesję – 6.067,00zł.,  
Dział  801   
Łącznie zmniejszenie dochodów o kwotę 3.448,00zł., w tym: 

w Rozdz.80104 zmiana paragrafu z tytułu zwrotu środków  z innych gmin za dzieci uczęszczające do 

niepublicznych Przedszkoli z terenu Gminy Siennica, 

Zmiana klasyfikacji  dochodów z tytułu wynajmu hali sportowej – do Działu 926 – 15.000,00zł. 

Wpływy z różnych dochodów dotyczą środków pozyskanych na częściowy zwrot poniesionych 

kosztów z tytułu  realizacji programu unijnego  ZS w  Siennicy – 10.000,00zł. 

 Dział 852 
Dochody z tytułu zwrotu wydatków z 2013roku poniesionych na sprawienie pogrzebu.  

Dział 853 
Wprowadza się dochody z tytułu umowy z Powiatowym Biurem Pracy na roboty publiczne i 

interwencyjne  -28.852,00 zł. 

Dział  900 
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Zwiększa się wpływy z  WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu- 13.500,00zł., 

Zmniejszeniu ulega dotacja celowa na realizację programu finansowanego przy udziale środków 

unijnych pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Zglechów -52.682,00zł.Środki 

te zostaną pozyskane z BGK jako pożyczka na wyprzedząjce finansowanie inwestycji. Zmiana wynika 

z tego ,iż  planuje się zakończenie  robót w końcówce roku, a rozliczenie środków unijnych nastąpi 

zapewne w 2015roku. 

Dział  926 
W tym dziale wprowadza się kwotę 20.000,00 z tytułu wynajmu hali sportowej w Siennicy. 

Zmiany w planie wydatków  budżetu Gminy Siennica  

Dział 010 
Zwiększa się plan o kwotę 18.260,00 zł.: 

 na realizację zadania pn.„Rozbudowa wodociągów  i kanalizacji w Siennicy  ” z przeznaczeniem 

m.in. na zapłatę odsetek  z tytułu podjętych pożyczek  na wymienione zadanie.-13.526,00zł 

na wyłapywanie bezdomnych psów – 4.734,00zł., 

Dział 150  

Zmniejszeniu ulega dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego o 685,00zł., dot.zadania 

pn.:”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie 

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 

wiedzy o Mazowszu”.  

Dział 400 

Zabezpieczenie płac i pochodnych dla pracowników SUW Siennicy i Nowym Zglechowie m.in. z 

tytułu składek ZUS za grudzień 2013r. 

 Dział 600 

Wprowadza się kwotę 337.978,00zł., m.in. 

na   zadanie pn. „Remont  chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk”- 316.578,00zł., 

zabezpieczenie płac i pochodnych dla pracownika zatrudnionego na drogach gminnych.,( nagroda 

jubileuszowa oraz składki  ZUS za grudzień 2013r.) -11.400,00zł., 

na wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Żaków – 8.000,00zł.   

Dział 750  
Wprowadza  się środki w łącznej  wysokości 35.159,00zł., m.in. na 

zabezpieczenie składki  ZUS za grudzień 2013r. oraz wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia – 

50.000,00zł., 

zmniejszenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego  na zadanie pn.” Rozwój elektronicznej 

administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 

dwudzielności potencjału województwa „ – 14.841,00 zł. 

Dział 801 
W tym dziale wprowadza się kwotę 189.527,00zł:., m.in.: 

środki na pokrycie zobowiązań 2013 roku  - składki społeczne, zdrowotne,  ZUS  za grudzień 2013r., 

- 176.527,00zł., 

na zakup usług pozostałych dla ZS Siennica -10.000,00zł., 

zwiększenie środków na stypendia dla uczniów – o 3.000,00zł. 

Dział 851 

W tym dziale po weryfikacji przetargowej zmienia się  wydatki ze środków unii europejskiej na 

wydatki ze środków własnych +- 33.710,00zł.,   

Dział 853 

Wprowadza się kwotę 24.102,00 złote  na pokrycie wydatków na wynagrodzenia , pochodne dla 

pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.   

 Dział 900 
Wprowadza się kwotę – 15.883,00 zł.  

 na pokrycie wydatków  z tytułu usuwania azbestu z pokryć dachowych z terenu Gminy Siennica.    

 Dział 926 

Obiekty sportowe –„Orlik” utrzymanie boiska – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia  z 

przesunięciem na pokrycie kosztów dostarczanej  energii i dystrybucji . 
 


