
U Z A S A D N I E N I E 

 do Uchwały Nr XXIX/218/2010 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 22 kwietnia 2010 r 

 
Zmiany budżetu na 2010 rok dotyczą: 

 

I  Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.098.235 zł  

w tym: 

Dz.758 Różne rozliczenia o kwotę 86.867 zł 
Zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 86.867 zł. 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę 1.011.368 zł 
Zmniejszenie dotacji rozwojowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Sienni ca – 835.703 zł 

Zmniejszenie dotacji z PROW na rewitalizację parku oraz budowę chodników w 

miejscowości Siennica i Starogród. – 175.665 zł 

 

II Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.171.170 zł 

Dz. 600 Transport i łączność  o kwotę 290.000 zł 
Zmniejsza się wydatki związane z przebudową ulicy Tartacznej i Modrzewiowej w Siennicy. 

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 236.867 zł 
Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac w związku ze zmniejszeniem 

subwencji oświatowej na 2010 rok. – 86.867 zł 

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące PSP Siennica – 150.000 zł 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę 1.635.703 zł 
Zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Siennica – 1.335.703 zł 

Zmniejsza się wydatki na rewitalizację parku oraz budowę chodników w miejscowości 

Siennica i Starogród – 280.000 zł 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 8.600 zł 
Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące zakupu inwestycyjnego. 

 

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 310.118 zł 

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 107.000 zł 
w tym: 

- Przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan o kwotę 77.000 zł 

- Bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Siennica o kwotę  30.000 zł 

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 44.518 zł 
Wydatek dotyczy zwrotu dotacji na zadanie pn: „ Dostarczenie i udostępnienie Internetu 

dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica”.  

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 150.000 zł 
Zwiększa się wydatki związane z remontem łazienek w PSP Siennica. 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 8.600 zł 
Wydatki dotyczą zakupu ciągnika do pielęgnacji zieleni na stadionie. 

                  


