
UCHWAŁA Nr XIX/130/08 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 29 grudnia 2008r 

 

 
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 

gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165 oraz 179 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm./  

Rada Gminy w Siennicy postanawia,  co następuje: 

 

§ 1 

1. Po stronie dochodów zwiększa się plan: 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                       8.900 zł 

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                          8.900 zł 

            § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

                           (związków gmin), powiatów (związków powiatów) 

                           samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                         8.900 zł 

Dz. 020 Leśnictwo                                                                                                              455 zł 

Rozdz. 02095 Pozostała działalność                                                                                   455 zł 

            § 0690 – wpływy z różnych opłat                                                                           455 zł 

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę               5.000 zł 

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody                                                                                    5.000 zł 

            § 0830 – wpływy z usług                                                                                     5.000 zł 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                            70.200 zł 

Rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                                              70.200 zł 

            § 0830 – wpływy z usług                                                                                     3.200 zł 

            § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                67.000 zł 

Dz. 750 Administracja publiczna                                                                                  1.300 zł  

Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                                                1.300 zł 

             § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między  

                            jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie  

                            własnych zadań bieżących.                                                                  1.300 zł 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

              nieposiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

              poborem.                                                                                                         76.800 zł 



Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

                        i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz  

                        podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                    71.800 zł 

            § 0320 – podatek rolny                                                                                         5.000 zł 

            § 0340 – podatek od środków transportowych                                                    1.000 zł 

            § 0360 – podatek od spadków i darowizn                                                          16.900 zł 

            § 0430 – wpływy z opłaty targowej                                                                     1.900 zł 

            § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych                                            45.000 zł 

            § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                2.000 zł 

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek  

                        samorządu terytorialnego na podstawie uchwał                                      5.000 zł 

           § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej                                                                    5.000 zł 

Dz. 758 Różne rozliczenia                                                                                                 800 zł 

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                       800 zł 

            § 0970 – wpływy z różnych dochodów                                                                   800 zł 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                    10.000 zł 

Rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                               5.000 zł 

            § 0690 – wpływy z różnych opłat                                                                        5.000 zł 

Rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                5.000 zł 

           § 0830 – wpływy z usług                                                                                      5.000 zł 

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                                               7.000 zł 

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na  

                        ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  

                         społecznego                                                                                             7.000 zł 

            § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane  

                          z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

                           zadań zleconych ustawami                                                                    7.000 zł 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             2.000 zł 

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami                                                                              2.000 zł 

            § 0400 – wpływy z opłaty produktowej                                                              2.000 zł   

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                5.800 zł 

Rozdz. 92195 Pozostała działalność                                                                              5.800 zł 

            § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej              5.800 zł 

Ogółem zwiększono dochody:                                                                                    188.255 zł 

 



2. Po stronie dochodów zmniejsza się plan: 

 

Dz. 756 Dochody  od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  

             nieposiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich  

             poborem.                                                                                                          18.000 zł 

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

                        i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz  

                        podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                    10.000 zł 

           § 0690 – wpływy z różnych opłat                                                                       10.000 zł 

Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń                                                                    8.000 zł 

            § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                          8.000 zł 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                      5.818 zł 

Rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                5.818 zł 

           § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

                          własnych zadań bieżących gmin                                                            5.818 zł 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         142.700 zł 

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                   142.700 zł 

            § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

                           (związków gmin), powiatów (związków powiatów) 

                           samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     142.700 zł 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  5.800 zł 

Rozdz. 92195 Pozostała działalność                                                                                5.800 zł 

            § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

                           (związków gmin), powiatów (związków powiatów) 

                           samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                         5.800 zł 

 

Ogółem zmniejszono dochody                                                                                     172.318 zł 

 

 

3. Po stronie wydatków zwiększa się plan: 

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                               25.000 zł 

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                      25.000 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                        19.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       6.000 zł 



Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                    86.690 zł 

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                78.160 zł 

           § 4270 – zakup usług remontowych                                                                     7.470 zł 

           § 4260 -  zakup energii                                                                                         7.000 zł 

           § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    63.690 zł 

Rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                               4.530 zł 

           § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 

                           na podstawie porozumień między jednostkami samorządu  

                           terytorialnego                                                                                        3.730 zł 

           § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   800 zł 

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                   4.000 zł 

            § 4430 – różne opłaty i składki                                                                            4.000 zł 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                          1.300 zł 

Rozdz. 85395 Pozostała działalność                                                                                1.300 zł 

            § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                                1.300 zł 

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            35.000 zł 

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami                                                                          35.000 zł 

            § 4430 – różne opłaty i składki                                                                          35.000 zł 

  

Ogółem zwiększono wydatki:                                                                                      147.990 zł   

 

4. Po stronie wydatków zmniejsza się plan: 

Dz. 750 Administracja publiczna                                                                                25.363 zł 

Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                                              25.363 zł 

            § 4300  - zakup usług pozostałych                                                                     25.363 zł 

Dz. 801  Oświata i wychowanie                                                                                   63.690 zł 

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                63.690 zł 

            § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                              48.690 zł 

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                15.000 zł 

           § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                               15.000 zł 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                23.000 zł 

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                                                    23.000 zł 

            § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                              20.000 zł 

           § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                       3.000 zł 



Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                20.000 zł 

Rozdz. 92116 Biblioteki                                                                                                 20.000 zł 

            § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

                            kultury                                                                                                20.000 zł 

 

Ogółem zmniejszono wydatki                                                                                      132.053 zł 

 

§ 2 

Wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/124/08 Rady Gminy w 

Siennicy z dnia 06.11.2008r „Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2008-

2012”, polegające na: 

1/ Zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych w 2008roku: 

Poz. 17 „Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Siennicy” o kwotę 

12.100 zł 

2/ Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w 2008 roku: 

Poz. 16 „ Modernizacja budynków Szkół Podstawowych PSP Grzebowilk i PSP Siennica”  

o kwotę 63.690 zł 

Poz. 19 „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 12.100 zł 

3/ Plan wydatków na programy inwestycyjne w latach 2008-2012 do realizacji przez Gminę 

Siennica po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wprowadza się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/124/08 Rady Gminy 

w Siennicy z dnia 06.11.2008 r w sprawie zmiany w planie dochodów własnych i wydatków 

jednostek budżetowych na 2008 rok. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                            


