
 

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.6.2012 
Wójta Gminy Siennica 
z dnia  24 lutego 2012 r. 

 
 

 

                 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. 

 

      Na podstawie art.222 ust 2 pkt 4 , art. 257 ust.1,3 i 4  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 związanych ze zwrotem   

      dotacji otrzymanych z budżetu państwa  zgodnie  z  załącznikiem Nr 2 do niniejszego     

      Zarządzenia.  

§ 3  

      Dokonać zmian w planie  wydatków budżetowych z zakresu zadań własnych    zgodnie    

      załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 4 

  

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

         zwiększyły się o kwotę  4.576 złotych i wynoszą:  
 

           Dochody budżetu w wysokości                                              21.296.863zł 
           w tym: 

           dochody bieżące                                                                                 18.956.846 zł 
           dochody majątkowe                                                                             2.340.017 zł 
 

           Wydatki  w wysokości                                                            22.323.912 zł 
           w tym: 

           wydatki bieżące                                                                                  16.446.832 zł 
           wydatki majątkowe                                                                              5.877.080 zł 
 

        

§ 5 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

           
  

 

 



 

                                                         Załącznik Nr 1 

                                                                                                                do Zarządzenia Nr OK.0050.6.2012 

                                                                     Wójta Gminy Siennica 

                                                                      z dnia 24 lutego 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 3.900,00 3.900,00 
 85295  Pozostała działalność  3.900,00 3.900,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie 

3.900,00  

  3110 Świadczenia społeczne  3.900,00 

 
                                          

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         Załącznik Nr 2 

                                                                                                                do Zarządzenia Nr OK.0050.6.2012 

                                                                     Wójta Gminy Siennica 

                                                                      z dnia 24 lutego 2012r 

 

 

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych                    
z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału  

i paragrafu 

Kwota 

zwiększenia 
planu 

dochodów na 

2012r 

Kwota 

zwiększenia 
planu 

wydatków na 

2012r 

010   Rolnictwo i  łowiectwo 676,00 676,00 

  01095  Pozostała działalność  676,00 676,00 

  2910 Wpływy ze zwrotów 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 

613,00  

   0900  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 

63,00   

  2910 Wpływy ze zwrotów 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 

 613,00 

  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 

 63,00 

 
 

 



 

                                                                  Załącznik Nr 3 

                                                                                                               do Zarządzenia Nr OK.0050.6.2012 

                                                                     Wójta Gminy Siennica 

                                                                      z dnia 24 lutego 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 420,00 420,00 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 420,00  

  4520 Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

420,00  

 60016  Drogi publiczne gminne  420,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  420,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00  

 70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

10.000,00  

  4260 Zakup energii 10.000,00  

758   Różne rozliczenia  10.000,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe  10.000,00 

  4810 Rezerwy  10.000,00 

801   Oświata i wychowanie 12.380,00 12.380,00 

 80101  Szkoły podstawowe  6.400,00 

  4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

 6.400 

 80104   Przedszkola 5.000,00  5.900,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2000,00 

  4260 Zakup energii  5.000,00  

  4300 Zakup usług pozostałych   3.900,00 

 80113   Dowożenie uczniów do szkół 900,00  

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00  

 80195  Pozostała działalność 6.480,00 80,00 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia  68,00 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia  12,00 

  4247  Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

68,00  

  4249  Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

6.412,00  

851   Ochrona zdrowia 10.000,00 10.000,00 

 85195  Pozostała działalność 10.000,00 10.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  10.000,00 

  4260 Zakup energii 10.000,00  

852   Pomoc społeczna 16.329,00 16.329,00 

 85201  Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

16.329,00  

  4330 Zakup usług przez jednostki 16.329,00  



 

samorządu terytorialnego od 

innych jednostek 

samorządu terytorialnego 

 85295  Pozostała działalność  16.329,00 

  3110 Świadczenia społeczne  16.329,00 

854   Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

900,00 900,00 

 85404  Wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka 

900,00   

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe 900,00  

 85415   Pomoc materialna dla uczniów  900,00  

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów  900,00 

900   Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

21.000,00 21.000,00 

 90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 21.000,00 21.000,00 

  4260 Zakup energii   21.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 21.000,00   

   OGÓŁEM: 71.029,00 71.029,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U z a s a d n i e n i e 

 do Zarządzenia  NR OK.0050.6.2012 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia  24 lutego 2012 r. 

1. Zmian w Załączniku Nr 1 dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie Nr FIN –I.3111.6.2012.852 , które dotyczą zadań  zleconych gminie z zakresu 

administracji rządowej  z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych 

osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne  ustanowionego uchwałą Nr 234 /2011 Rady 

Ministrów z dnia  27 grudnia 2011 roku .  

2. W Załączniku Nr 2 dokonano zmian po stronie dochodów  i wydatków w związku ze zwrotem 

dotacji do budżetu państwa  wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem , którą gmina Siennica  

otrzymała w 2011 roku  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 . 

3. Pozostałe zmiany zawarte w Załączniku Nr 3 dotyczą zadań własnych, zmian  dokonano                      

w związku z analizą realizacji wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej                 

i potrzebą przeniesienia planu wydatków  do paragrafów, w których będą wydatkowane, m.in. 

środki z rezerwy ogólnej w wysokości 10.000,00 zł. są przeznaczone na  zwiększenie planu 

wydatków w dziale 700 Rozdz.70005  § 4260 na zakup gazu.    

 

 


