
   UCHWAŁA NR  XXXVIII.0007.291.2014                                    

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia  06 listopada 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 późn.zm.) 

Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:  

 

    § 1   

  

 1.Zwiększa się plan dochodów  o kwotę            226.750,00zł.,   

     Plan dochodów po zmianach wynosi :      21.873.428,82zł.,  

     w tym: 

a) dochody bieżące w wysokości                  21.007.773,82zł.,  

b) dochody majątkowe w wysokości                 865.655,00 zł.,  

     zgodnie z  tabelą Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały. 

  2. Zwiększa się plan  wydatków  o kwotę        260.750,00zł.,   

     Plan wydatków  po zmianach wynosi :    23.535.635,82zł.;  

     w tym: 

a) wydatki  bieżące w wysokości                  20.727.694,82zł.,  

b) wydatki majątkowe w wysokości               2.807.941,00zł.,  

    zgodnie z  tabelą Nr 2 i 2a 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 w wysokości  1.662.207,00zł., zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z zaciągniętych  pożyczek i kredytów  - 1.134.162,00 zł., 

wolnych środków  o których mowa w  art.217 ust 2pkt 6 ustawy o fin.pub.  – 528.045,00 zł.  

 2. Przychody budżetu  Gminy 4.090.543,87zł. Rozchody budżetu  Gminy - 2.428.336,87zł., 

     (Tabela  Nr  4 do niniejszej uchwały). 

§ 4 

     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  do niniejszej uchwały. 

  

§ 5 

  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   
 

  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
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Uzasadnienie do  

                                                                                                             UCHWAŁY Nr XXXVIII.0007.291.2014                              

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia  06 listopada 2014r. 
  

Wydatki budżetu ogółem  są wyższe od dochodów budżetu ogółem  o kwotę  

1.662.207,00zł.  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 – 2.294.942,55zł., 

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         1.282.593zł. 

      3)  wolnych środków  o których mowa w  art.217 ust 2pkt 6 ustawy o fin.pub.     

                                                                                                                                528.045,00zł.   

 Planowane przychody:  4.090.543,87 w tym:  

• Kredyty   2.279.905,87zł., w tym : 

na spłatę kredytów i pożyczek – 1.795.601,32zł., 

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

• pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji         1.282.593,00zł., 

• wolnych środków  o których mowa w  art.217 ust 2pkt 6 ustawy o fin.pub. 

528.045,00zł.   

  

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 zł., 

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

art.243ust.3a ustawy o fin.pub. dotyczy Uchwały Nr XXVI.0007.206.2013 Rady Gminy                  

w Siennicy z dnia  12 września   2013r.   w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego   

m.in. na zadanie   p.n. .” Rozbudowa wodociągów i kanalizacji  w Siennicy w latach 2013-2014 „ 

       Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, udział środków unijnych stanowi 75% kosztów   

       kwalifikowalnych operacji .  
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Zmiany w planie dochodów  budżetu Gminy Siennica  

  

Dział  010   

Zwiększa się dochody w wysokości 4.340,00zł. tytułu.: m.in. z tytułu podłączenia do 

istniejących wodociągów i kanalizacji.   

 Dział 400 

Zwiększa się dochody o kwotę 18.505,00zł z tytułu wpływów za wodę.  

 Dział 700 

Wprowadza się dochody w wysokości 20.000,00zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń 

mieszkalnych. 

Dział 756 

Wprowadza się dochody w wysokości 87.514,00 zł m.in. z tytułu podatków i opłat lokalnych 

oraz z tytułu opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu. 

Dział 801 

Zwiększa się dochody w wysokości 80.018,00zł. m.in.z tytułu: wpłat gmin za dzieci 

uczęszczające do naszych przedszkoli, wpłat za obiady w szkołach, oraz z tytułu zwrotu 

środków z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot poniesionych kosztów za pracowników 

zatrudnionych w ramach prac  interwencyjnych. 

Dział 852 

Zmniejsza się dochody  o kwotę 627,00 zł. tj 4.000,00 dotyczy zmniejszenia wpływów z tyt. 

zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz zwiększenia  w wysokości 

3.373,00zł. z tyt. wpływów za usługi opiekuńcze.  

Dział 900 

Wprowadza się kwotę  16.250,00zł.m.in. : wpływy z gospodarki ściekowej . 

   
 

Zmiany w planie wydatków  budżetu Gminy Siennica  

  

Dział 400  

Zmniejsza się  wydatki na zadanie  inwestycyjne „Modernizacja SUW w Siennicy - prace 

przygotowawcze” o kwotę 19.500,00zł., w 2015r.planowane są wydatki na to zadanie. 

Wydatki bieżące dostosowuje się do przewidywanego wykonania wprowadzając na 

wynagrodzenia kwotę 9.200,00zł zmniejszając wydatki rzeczowe. 

Dział  600 
Zmniejsza się wykup działek pod drogi o kwotę 8.200,00zł.  

Dział  750 

Zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 7.542,00zł.,   

 Dział 801 

W tym dziale zwiększa się wydatki o  kwotę 300.406,00zł. celem zabezpieczenia 

wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi szkół wydatki  na zakup żywności oraz na dotacje 

podmiotowe przekazywane na prowadzenie szkół , przedszkoli publicznych i niepublicznych 

na terenie gminy w tym: 

Szkoły podstawowe  - 115.500,00zł., 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 33.000,00zł., 

Przedszkola -113.700,00zł., 

Przedszkola Specjalne – zmniejsza się dotacje o kwotę 21.000,00zł. 

Punkty przedszkolne –zmniejsza się  o kwotę 4.994,00zł.   

Gimnazja – zwiększa się o kwotę 40.000,00zł.,   

Dowożenie uczniów do szkół  zmniejsza się o kwotę 7.000,00zł.,  
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Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 500,00zł., 

Stołówki szkolne zwiększa się o kwotę 31.700,00zł., 

Dział 851  

Zmniejsza się środki własne w zadaniu inwestycyjnym „ Przebudowa parkingu oraz budowa 

pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w Siennicy o 8.300,00zł. 

Wprowadza się  kwotę 9.996,00zł. na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 Dział 852 

Zmniejsza się wydatki z tytułu wynagrodzeń o kwotę 30.000,00zł. 

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków do ich wykonania. 

Dział 853 

Zmniejsza się wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych  o kwotę 12.100,00zł. 

 Dział 854 

Zwiększa się o kwotę 10.280,00zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na dotacje 

dotyczącą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka . 

Dział 900 

W tym dziale wprowadza się kwotę 34.010,00zł. z przeznaczeniem na:  

•   zadanie inwestycyjne pn.” Wykonanie wentylacji w budynku technologicznym 

gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy ” – 36.000,00zł. 

 różnica wynika z dostosowania wydatków do ich wykonania. 

Dział 926 

Zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 1.500,00zł. 

 

 

    


