
                                                                                                                             
               UCHWAŁA NR  III/5/2010                             

                                                                          Rady Gminy w Siennicy 
                                                                         z dnia  29 grudnia 2010 r. 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
 

Na podstawie art.18  ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U  

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn zm.) oraz art.211, art.212, art.235, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zm) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241)  

Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje: 

§ 1 
  

1.   Zmiany w planie dochodów  na 2010r.: 
 

  
 Dział 

 

 
Rozdział 

 
§ 

 
Treść 

 
Zwiększenia 

 
Zmniejsze

nia 

010    Rolnictwo i łowiectwo 12700  
 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10000  

  2700 środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin , samorządów województw 

pozyskane z innych źródeł 

10000  

 01095  Pozostała działalność 2700  

  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

2700  

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie 
elektryczna gaz i wodę 

40000  

 40002   Dostarczanie wody  40000  

  0830  wpływy z usług 40000  

700    Gospodarka mieszkaniowa 27738  
 70095   Pozostała działalność 27738  

  0750  Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczonych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze  

27738  

710   Działalność usługowa 1500  

 71035  Cmentarze 1500  

  0830 wpływy z usług 1500  

750   Administracja publiczna 4800  
 75095  Pozostała działalność 4800  

  2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

4800  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

2700  

 75412  Ochotnicze straże pożarne 2700  

  0870 wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 

2700  

756   Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

17400  
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 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych     

14600  

  0330 Podatek leśny 14600  

 75619  Wpływy z różnych rozliczeń  2800  

  0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2800  

758   Różne rozliczenia 124648  

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

124648  

  2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 124648  

801   Oświata i wychowanie 12814 39903 

 80101  Szkoły podstawowe  39903 

  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizacje inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin 

 39903 

 80148  Stołówki szkolne 2314  

  0690 Wpływy z różnych opłat 2314  

 80195  Pozostała działalność 10500  

  0690 wpływy z rożnych opłat 900  

  0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze   

900  

  0970 wpływy z rożnych dochodów  2700  

  2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

oraz dofinansowanie własnych zadań 
bieżących  

6000  

852    Pomoc społeczna 13000  

 85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka 

alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego  

13000  

  2360  Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacja 

zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami  

13000  

853    Pozostałe działania w zakresie polityki 

społecznej 

 10000 

 85395   Pozostała działalność  10000 

  2710  Wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej miedzy jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 
bieżących 

 10000 

854    Edukacyjna opieka wychowawcza  3000 

 85401   Świetlice szkolne  3000 

  0690  Wpływy z rożnych opłat  3000 

900    Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

49700 314000 

 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16000 262000 

  0830 Wpływy z usług 16000  

  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów, samorządów 

 262000 
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województw, pozyskane z innych źródeł 

 90002  Gospodarka odpadami 2700 52000 

  0400  Wpływy z opłaty produktowej 1200  

  2440  dotacje otrzymane z funduszy celowych 

na realizację zadań bieżących jednostek 

sektora finansów publicznych 

 52000 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 1500  

 90095  Pozostała działalność 31000  

  0690  Wpływy z różnych opłat 30000  

  970  Wpływy z rożnych dochodów  1000  

   OGÓŁEM 307000 366903 
 

2. Zmiany w planie wydatków: 
 

  
 Dział 

 

 
Rozdział 

 
§ 

 
Treść 

 
Zwiększenia 

 
Zmniejszenia 

010    Rolnictwo i łowiectwo 9600  
 01095  Pozostała działalność 9600  

  4300 Zakup usług pozostałych 9600  

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie 

elektryczna gaz i wodę 

10000  

 40002  Dostarczanie wody 10000  

  4430 Różne opłaty i składki 10000  

600   Transport i łączność 30000  

 60016  Drogi publiczne gminne 30000  

  4300 Zakup usług pozostałych 30000  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

7000  

 75412  Ochotnicze straże pożarne 7000  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 4000  

  4300 Zakup usług pozostałych 3000  

801   Oświata i wychowanie 173315 49903 

 80101  Szkoły podstawowe 138850 10000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6000 10000 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25668  

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15876  

  4120 Składki na fundusz pracy 629  

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

14528  

  4270 Zakup usług remontowych 22000  

  4300 Zakup usług pozostałych 14246  

  6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39903 39903 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

2850  

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2850  

 80104  Przedszkola 6615  

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900  

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2400  

  4120 Składki na fundusz pracy 320  

  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

1003  
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  4440 Odpisy zna zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych  

1992  

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 19100  

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000  

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000  

  4300 Zakup usług pozostałych 10000  

  4430 Różne opłaty i składki 2100  

 80148  Stołówki szkolne 1800  

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1800  

 80195  Pozostała działalność 2100  

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2100  

 80110  Gimnazja 2000  

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2000  

851   Ochrona zdrowia 5000  

 85195  Pozostała działalność 5000  

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 700  
 85401  Świetlice szkolne 700  

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 700  

900    Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

87.500 2176378 

 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3500 2176378 

  4430  Różne opłaty i składki 3500  

  6057  Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

 1477872 

  6059  Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

 698506 

 90002   Gospodarka odpadami 60000  

  4430  Różne opłaty i składki 60000  

 90015   Oświetlenie  ulic placów i dróg 24000  

  4260  Zakup energii 24000  

   OGÓŁEM 323115 2226281 
 

 § 2 
 
 

Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały Nr XXVII/199/09 Rady Gminy w Siennicy 

 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r, polegający na : 

1/w załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych” 

zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 
 
 

Wprowadza się zmiany do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXI/232/10 Rady Gminy w Siennicy  

z dnia 16 września 2010 r. „Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010-2012”  

1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2010 r. w poz. 13 „Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Sienni ca” o kwotę 2.176,378 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 

 

 
§ 4 

 
            

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.576.378 zł zmniejsza się do kwoty 1.733.115 zł. o kwotę 
1.843.263 zł   zgodnie z załącznikiem nr 3. 
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§ 5 
 

§ 11 Uchwały Nr XXVII/199/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2010 r. otrzymuje brzmienie 

„§ 11 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 

1/sfinansowanie planowanego deficytu budżetu –               w kwocie           1.733.115 zł  

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

    pożyczek i kredytów -                                                           w kwocie         988.831 zł. 

3/sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu -                   w kwocie         500.000 zł. 

 

§ 6 
 

 
    Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

      

§ 7 

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 

 

    


