
 

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.22.2014 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia 17 kwietnia 2014r. 

 
 

 

            w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. 
  

   

                     Na podstawie art.222 ust 4, art.257 pkt 1 i  3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r.                 

 o finansach  publicznych (Dz. U. 2013, poz.885 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 na dofinansowanie zadań własnych 

zleconych gminie  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 2014 rok            

ulegają zwiększeniu o kwotę 140.956,76 złotych   i  wynoszą:             

  

  

               Plan dochodów  : 21.079.270,53 

               w tym : 

               Dochody bieżące:                                                                  20.182.588,53zł., 

               Dochody majątkowe :                                                                 896.682,00zł., 

               Plan wydatków :  21.695.723,53  

               w tym : 

               wydatki bieżące                                                                      19.468.509,53zł., 

               wydatki majątkowe                                                                  2.227.214,00zł. 

         

    § 6 

              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 



 

  

       Uzasadnienie 

do ZARZĄDZENIA NR OK.0050.22.2014 

Wójta Gminy Siennica 

 z dnia   17 kwietnia 2014r.   

 
 

 
  

 

Zmiany w załącznikach   zostały dokonane m.in. na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego : 

Nr FIN.I -3111.19.5.2014  z dnia  31 marca  2014r.  w sprawie  dotacji  z przeznaczeniem na 

dofinansowanie świadczeń  pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie                 

z ustawą o systemie oświaty.  

Nr FIN-I.3111.1.21.2014  z dnia  10 kwietnia 2014r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem 

na pokrycie zwrotu 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 gminę.  

Dokonuje się zmian w planie wydatków  budżetowych w związku z dostosowaniem planu w 

poszczególnych  paragrafach z  których będą wydatkowane.                          
     
  

 


