
 

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.15.2012 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia  24 kwietnia 2012 r. 

 
 

 

                 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. 
 

  

      Na podstawie  art. 257 pkt 1i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r.      

     o finansach  publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) postanawiam , co następuje: 

 

§ 1 

 Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań 
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1                 

do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań własnych  

zleconych gminie zgodnie załącznikiem Nr 2  do niniejszego Zarządzenia.  

 

      Dokonać zmian w planie  wydatków budżetowych z zakresu zadań własnych  zgodnie    

      załącznikiem  3  niniejszego Zarządzenia.  

 

  

§ 3  

         W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu Gminy Siennica  na 2012 rok            

         ulegają zwiększeniu o kwotę  69.848,04 zł i wynoszą:             
               Plan dochodów  : 21.871.389,04  

               w tym : 

               Dochody bieżące:                                                                  19.031.372,04 zł., 

               Dochody majątkowe :                                                             2.840.017,00 zł., 

               Plan wydatków :  23.231.438,04 zł  

               w tym : 

               wydatki bieżące                                                                    16.521.358,04 zł., 

                     wydatki majątkowe                                                                 6.710.080,00 zł. 

 

        

§ 4 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
   

  

 

 

 



 

 

 

 

            Uzasadnienie 

do ZARZĄDZENIA NR OK.0050.15.2012 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia  24 kwietnia 2012 r. 

 
 

• Zmiany w załącznikach 1 i 2  zostały dokonane na podstawie pism:                            

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.2012  z dnia 02.04.2012r                 

w sprawie zwiększenia i  zmniejszenia planu dotacji na 2012 rok z zakresu zadań własnych              

i zleconych gminie,    

            Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3011.21.2012.010 z dnia               

            13.04.2012r  w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku   

            akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

            przez producentów rolnych, 

            Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.8.2012.854  z dnia 02.04.2012r  w                

            sprawie zwiększenia planu dotacji na 2012 rok z zakresu zadań własnych zleconych gminie   

            na  dofinansowanie  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym                

  

• Załącznik Nr 3 -  zmiany dotyczą zadań własnych, zmian  dokonano  w związku z analizą 
realizacji wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej i potrzebą 
przeniesienia planu wydatków  do paragrafów, z  których będą wydatkowane.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                                                         Załącznik Nr 1 

 do Zarządzenia Nr OK.0050.15.2012 

                                                                                                                                    Wójta Gminy Siennica 

                                                                                                                                         z dnia 24 kwietnia 2012r 

 

 

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu 

administracji rządowej na 2012 r. 

 
Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału  

i paragrafu 

Kwota 

zwiększenia 
planu 

dochodów na 

2012r 

Kwota 

zmniejszenia 
planu 

dochodów na 

2012r 

Kwota 

zwiększenia 
planu 

wydatków na 

2012r 

Kwota 

zmniejszenia 
planu 

wydatków na 

2012r 

010    Rolnictwo i 

łowiectwo 

 

105.036,04  105.036,04  

 01095  Pozostała działalność 105.036,04  105.036,04  

  2010 Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 
zadań bieżących z 

zakresu administracji 

rządowej oraz innych 

zadań zleconych 

gminie 

105.036,04    

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

  1.900,00  

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

  159,53  

  4430 Różne opłaty i 

składki 

  102.976,51  

851   Ochrona zdrowia 

 

733,00  733,00  

 85195  Pozostała 
działalność 

733,00  733,00  

  2010 Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 
zadań bieżących z 

zakresu administracji 

rządowej oraz innych 

zadań zleconych 

gminie 

733,00    

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

  733,00  

852   Pomoc społeczna  45.100,00  45.100,00 

 85212  Świadczenia 

rodzinne, 

świadczenie z 

funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na 

ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia 

społecznego 

 45.000,00  45.000,00 

  2010 Dotacje celowe   45.000,00    



 

otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 
zadań bieżących z 

zakresu administracji 

rządowej oraz innych 

zadań zleconych 

gminie 

  3110 Świadczenia 

społeczne 

    43.650,00 

  4300 Zakup usług 

pozostałych 

   1.350,00 

 85213  Składki na 

ubezpieczenia 

zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające 

niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące 

w zajęciach w 

centrum integracji 

społecznej 

  100,00   100,00 

  2010 Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 
zadań bieżących z 

zakresu administracji 

rządowej oraz innych 

zadań zleconych 

gminie 

  100,00   

  4130 Składki na 

ubezpieczenia 

zdrowotne 

    100,00 

   R a z e m : 105.769,04 45.100,00 105.769,04 45.100,00 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                       Załącznik Nr 2 

 do Zarządzenia Nr OK.0050.15.2011 

                                                                                                                                  Wójta Gminy Siennica 

                                                                                                                                       z dnia 24 kwietnia 2012r 

 

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminie na 

2012 r. 
Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału  

i paragrafu 

Kwota 

zwiększenia 
planu 

dochodów 

na 2012r 

Kwota 

zmniejszenia 
planu dochodów 

na 2012r 

Kwota 

zwiększenia 
planu wydatków 

na 2012r 

Kwota 

zmniejszenia 
planu 

wydatków 

na 2012r 

852   Pomoc społeczna 4.600,00 150,00 4.600,00 150,00 

 85213  Składki na 

ubezpieczenia 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające 

niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w 

zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

600,00  600,00   

  2030 Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 

600,00     

  4130 Składki na 

ubezpieczenia 

zdrowotne 

  600,00   

 85214  Zasiłki i pomoc w 

naturze oraz składki na 

ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

3.000,00  3.000,00  

  2030 Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 

3.000,00    

  3110 Świadczenia społeczne   3.000,00  

 85216  Zasiłki stałe 1.000,00  1.000,00  

  2030 Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 

1.000,00    

  3110 Świadczenia społeczne   1.000,00  

 85219  Ośrodki pomocy 

społecznej 

 150,00  150,00 

  2030 Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 

 150,00   

  4120 Składki na Fundusz 

Pracy 

   150,00 

854   Edukacyjna opieka 4.729,00  4.729,00  



 

wychowawcza 

 85415  Pomoc materialna dla 

uczniów 
4.729,00  4.729,00  

  2030 Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 

4.729,00    

  3260 Inne formy pomocy dla 

uczniów 

     4.729,00   

   R a z e m: 9.329,00 150,00 9.329,00 150,00 
 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                                                                                                                   Załącznik Nr 3 

 do Zarządzenia Nr OK.0050.15.2012 

                                                                                                                                 Wójta Gminy Siennica 

                                                                                                                                       z dnia 24 kwietnia  2012r  
 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na zadania własne budżetu gminy 

na 2012 r. 

                                                                                                                
Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału  

i paragrafu 

Kwota 

zwiększenia planu 

wydatków na 

2012r 

Kwota 

zmniejszenia 
planu wydatków 

na 2012r 

700   Gospodarka mieszkaniowa 1.000,00 1.000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

1.000,00 1.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.000,00 

  4610 Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 

1.000,00  

750   Administracja publiczna 1.175,00 1.175,00 

 75095  Pozostała działalność 1.175,00 1.175,00 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 220,00  

  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 28,00  

  4177 Wynagrodzenia bezosobowe  220,00 

  4179 Wynagrodzenia bezosobowe  28,00 

  4307 Zakup usług pozostałych  927,00 

  4357 Zakup usług pozostałych 927,00  

801   Oświata i wychowanie 500,00 500,00 

 80101  Szkoły podstawowe 500,00 500,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  500,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00  

852   Pomoc społeczna 2.000,00 2.000,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2.000,00 2.000,00 

  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości 

 2.000,00 

  4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: 

wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości 

2.000,00  

   R a z e m : 4.675,00 4.675,00 

 


