
 

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.21.2013 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia   29 kwietnia  2013 r. 

 
 

 

            w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. 
  

                 Na podstawie  art.257 pkt1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r.               

 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) postanawiam,                              

 co   następuje: 

 

§ 1      

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na realizację zadań zleconych gminie                

z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

     § 2  

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych z zakresu zadań własnych  zgodnie    

załącznikiem  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  

    § 3  

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych gminie              

z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.  

 

    § 4 

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych z zakresu zadań własnych  zgodnie    

załącznikiem  Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.  

  

§5  

W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu Gminy Siennica  na 2013 rok            

ulegają zwiększeniu  o kwotę  157.757,35 zł i  wynoszą:             

               Plan dochodów  :   22.080.483,35 

               w tym : 

               Dochody bieżące:                                                                  18.869.897,35 zł., 

               Dochody majątkowe :                                                             3.210.586,00 zł., 

               Plan wydatków :  24.412.412,35  

               w tym : 

               wydatki bieżące                                                                    19.036.544,35 zł., 

               wydatki majątkowe                                                                 5.375.868,00 zł. 

  

        

    § 6 

              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   
 

 

 

 



 

 

 

        Uzasadnienie 

do ZARZĄDZENIA NR OK.0050.21.2013 

Wójta Gminy Siennica 

 z dnia  29kwietnia   2013 r. 

           
 
 

Zmiany w załącznikach Nr 1 - 4   zostały dokonane na podstawie pism: 

1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  Nr FIN-I.3111.1.38.2013                               

z dnia  25 kwietnia 2013r.  w sprawie zwiększenia  planu dotacji na 2013 rok z zakresu 

zadań zleconych gminie na realizację bieżących  zadań z zakresu administracji rządowej                                   

z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie 

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy, 

2) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  Nr FIN-I.3111.19.9.2013                               

z dnia  12 kwietnia 2013r.  w sprawie zwiększenia  planu dotacji na 2013 rok na realizację 

zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 

dla uczniów o charakterze socjalnym , 

3) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  Nr FIN-I.3111.17.20-A.2013                       

z dnia  29 kwietnia 2013r.  w sprawie zwiększenia  planu dotacji na 2013 rok z zakresu 

zadań zleconych gminie na realizację bieżących  zadań z zakresu administracji rządowej  na 

realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne,  pozostałe 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.                       

                       


