
 

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.51.2012 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia  29 października 2012 r. 

 
 

 

           w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. 
  

 Na podstawie   art.257 pkt 1,3ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r.o finansach  publicznych    

(Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź.zm.)oraz § 11 pkt3 Uchwały Nr XII/81/2011Rady Gminy   

w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012,   

 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 wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych gminie              

z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  

 

   § 3  

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych z zakresu zadań własnych  zgodnie    

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 2012 rok            

         ulegają zwiększeniu o kwotę  112.145,45 zł i wynoszą:             

               Plan dochodów  : 21.441.256,56  

               w tym : 

               Dochody bieżące:                                                                  19.518.707,66 zł., 

               Dochody majątkowe :                                                             1.922.548,90 zł., 

               Plan wydatków :  23.899.521,56 zł  

               w tym : 

               wydatki bieżące                                                                    17.367.981,56 zł., 

                     wydatki majątkowe                                                           6.531.540,00 zł. 

  

        

    § 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   



 

  

 

 

            Uzasadnienie 

do ZARZĄDZENIA NR OK.0050.51.2012 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia29 października  2012 r. 

 
 

Zmiany w załączniku  Nr 1 i 2  zostały dokonane na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.71.2012.010 z dnia 22.10.2012r  w sprawie zwiększenia  planu 

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

administracji rządowej  z przeznaczeniem   na zwrot części podatku  akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.    

  

Zmiany w załączniku  Nr 3  zostały dokonane na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.54.2012.854 z dnia 16.10.2012r  w sprawie zwiększenia  planu 

dotacji na 2012 rok z zakresu dofinansowania zadań własnych gminie na   dofinansowanie zakupu 

podręczników  dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r – 

„Wyprawka szkolna”  

Załącznik Nr  4 -  zmiany dotyczą zadań własnych: 

zmian  dokonano  w związku pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-

I.3111.54.2012.854 z dnia 16.10.2012r  w sprawie zwiększenia  planu  na 2012 rok z zakresu 

dofinansowania zadań własnych gminie na   dofinansowanie zakupu podręczników  dla uczniów w 

ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r – „Wyprawka szkolna”,  

oraz w związku z analizą realizacji wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji 

budżetowej i potrzebą przeniesienia planu wydatków  do paragrafów,z  których będą wydatkowane.                    

 

 

                               


