
 

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.16.2012 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia  21 maja 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  wydatków budżetowych z zakresu zadań własnych  zgodnie    

      załącznikiem  2 do niniejszego Zarządzenia.  

  

§ 3  

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

         ulegają zwiększeniu o kwotę  600,00 zł i wynoszą:             
               Plan dochodów  : 21.148.710,04  

               w tym : 

               Dochody bieżące:                                                                  18.168.333,04 zł., 

               Dochody majątkowe :                                                             2.980.377,00 zł., 

               Plan wydatków :  22.508.759,04 zł  

               w tym : 

               wydatki bieżące                                                                    16.039.399,04 zł., 

                     wydatki majątkowe                                                                 6.469.360,00zł. 

 

        

§ 4 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

           
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Uzasadnienie 

do ZARZĄDZENIA NR OK.0050.16.2012 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia  21 maja 2012 r. 

 
 

• Zmiany w załączniku  1  zostały dokonane na podstawie pism:                            

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.2012 .852 z dnia  26.04.2012r. 

oraz  Nr FIN-I.3111.29.2012 .852 z dnia 08.05.2012r w sprawie zwiększenia  planu dotacji 

na 2012 rok z zakresu zadań zleconych gminie na realizację bieżących  zadań z zakresu 

administracji rządowej  z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla osób 

uprawnionych , o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne.    

  

  

• Załącznik Nr 2 -  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.0050.16.2012 

                                                                                                                                    Wójta Gminy Siennica 

                                                                                                                                         z dnia 21 maja 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 

zwiększenia 
planu 

wydatków na 

2012r 

852   Pomoc społeczna 600,00 600,00 

 85295  Pozostała działalność 600,00 600,00 

  2010 Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 
zadań bieżących z 

zakresu administracji 

rządowej oraz innych 

zadań zleconych 

gminie 

600,00    

  3110 Świadczenia 

społeczne 

 600,00  

   R a z e m : 600,00 600,00 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 
                                                                                       Załącznik Nr 2 

 do Zarządzenia Nr OK.0050.16.2011 

                                                                                                                                  Wójta Gminy Siennica 

                                                                                                                                       z dnia 21 maja 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 

600    Transport i łączność 

 

40.000,00 40.000,00 

  60016   Drogi publiczne gminne 40.000,00 40.000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00  

  4270  Zakup usług remontowych  40.000,00 

  4300  Zakup usług pozostałych 30.000,00  

750   Administracja publiczna 5.455,00 5.455,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

5.455,00 5.455,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  3.451,00 

  4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i 

produktów biobójczych 

 200,00 

  4430 Różne opłaty i składki  1.804,00 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000,00  

  4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

2.455,00  

852   Pomoc społeczna 89.599,00 89.599,00 

 85202  Domy pomocy społecznej 89.219,00  

  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 

89.219,00   

 85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 89.219,00 

  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 

 89.219,00 

 85295  Pozostała działalność 380,00 380,00 

  3110 Świadczenia społeczne  380,00 

  4300  Zakup usług pozostałych 380,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

5.100,00 5.100,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.100,00 5.100,00 

  4260 Zakup energii   5.100,00 

  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 

5.100,00  

   R a z e m : 140.154,00 140.154,00 

 

 


