
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 10/09 

Wójta Gminy w Siennicy 

z dnia 27 marca 2009r 

 
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 

 

 

Na podstawie art. 188 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 12 Ustawy 

 Nr XIX/131/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008 roku  

postanawiam, co następuje: 

 

§ 1 

1/ Po stronie dochodów zwiększa się plan na zadania zlecone. 

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                                             31.000 zł 

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na  

                         ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.     30.000 zł 

             § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  

                             bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  

                             zleconych gminie ustawami.                                                             30.000 zł 

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

                       i rentowe.                                                                                                   1.000 zł 

            § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  

                             bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  

                             zleconych gminie ustawami.                                                               1.000 zł 

 

2/ Po stronie wydatków zwiększa się plan na zadania zlecone. 

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                                             31.000 zł 

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na  

                        ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.      30.000 zł 

             § 3110 – świadczenia społeczne                                                                       30.000 zł 

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

                       i rentowe.                                                                                                   1.000 zł 

             § 3110 - świadczenia społeczne                                                                          1.000 zł 

 

 



3/ Po stronie dochodów zwiększa się plan na zadania własne. 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                10.361 zł 

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                               10.361 zł 

             § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  

                            własnych zadań bieżących gmin                                                        10.361 zł 

 

4/ Po stronie wydatków zwiększa się plan na zadania własne. 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                10.361 zł 

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                               10.361 zł 

            § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów                                                         10.361 zł 

 

5/ Po stronie dochodów zmniejsza się plan 

Dz. 758 Różne rozliczenia                                                                                          180.948 zł 

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

                        terytorialnego.                                                                                      180.948 zł 

            § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa                                               180.948 zł 

 

6/ Po stronie wydatków zwiększa się plan. 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                       5.000 zł 

Rozdz. 01095 Pozostała działalność                                                                                5.000 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                           5.000 zł 

Dz. 750 Administracja publiczna                                                                                  1.000 zł 

Rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                                              1.000 zł 

            § 4430 – różne opłaty i składki                                                                            1.000 zł 

Dz. 757 Obsługa długu publicznego                                                                              1.000 zł 

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

                        samorządu terytorialnego.                                                                        1.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       1.000 zł 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                      1.500 zł 

Rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                               1.000 zł 

            § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet                                                      800 zł 

             § 4740 – zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego  

                            i urządzeń kserograficznych                                                                    200 zł 

Rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                   500 zł 



              § 4270 – zakup usług remontowych                                                                      500 zł 

Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                                              2.500 zł 

Rozdz. 85195 Pozostała działalność                                                                                2.500 zł 

            § 4260 – zakup energii                                                                                         2.500 zł 

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                                               6.060 zł 

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na  

                       ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego          6.060 zł 

             § 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub  

                            pobranych w nadmiernej wysokości.                                                   5.850 zł 

             § 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

                           lub pobranych w nadmiernej wysokości.                                                 210 zł 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             5.000 zł 

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                        3.000 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                           3.000 zł  

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami                                                                              2.000 zł 

            § 4260 – zakup energii                                                                                         2.000 zł 

 

Ogółem zwiększono wydatki                                                                                       22.060 zł        

 

7/ Po stronie wydatków zmniejsza się plan 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                       5.000 zł 

Rozdz. 01095 Pozostała działalność                                                                                5.000 zł    

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       5.000 zł 

Dz. 750 Administracja publiczna                                                                                  1.000 zł 

Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                                                1.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       1.000 zł 

Dz. 757 Obsługa długu publicznego                                                                              1.000 zł 

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

                        samorządu terytorialnego                                                                         1.000 zł 

            § 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 

                           kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,  

                            związanych z obsługą długu krajowego.                                              1.000 zł   

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                      1.500 zł     

Rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                               1.000 zł   



            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                          200 zł 

            § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 

                           stacjonarnej                                                                                              800 zł 

Rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                   500 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                          500 zł 

Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                                              2.500 zł 

Rozdz. 85195 Pozostała działalność                                                                                2.500 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                           2.500 zł 

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                                               6.060 zł 

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                      6.060 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                           3.000 zł 

            § 4270 – zakup usług remontowych                                                                     3.060 zł 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             5.000 zł 

Rozdz. 90095 Pozostała działalność                                                                                5.000 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                           5.000 zł 

Ogółem zmniejszono wydatki                                                                                      22.060 zł 

 

§ 2 

Powstały niedobór budżetu gminy w kwocie 180.948 zł zostanie uwzględniony na najbliższej 

Sesji Rady Gminy w Siennicy. 

                                                             § 3  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

            


