
ZARZĄDZENIE NR OK.0050.60.2014 

         Wójta Gminy Siennica 

           z dnia 25 lipca 2014r. 

 
 

 

            w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. 
  

   

                  Na podstawie  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 29.494,54 złotych   i  wynoszą:             

  

  

               Plan dochodów  : 21.058.152,43 

               w tym : 

               Dochody bieżące:                                                                  20.214.152,43zł., 

               Dochody majątkowe :                                                                 844.000,00zł., 

               Plan wydatków :  22.443.865,43  

               w tym : 

               wydatki bieżące                                                                      19.900.073,43zł., 

               wydatki majątkowe                                                                   2.543.792,00zł. 

         

    § 6 

              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  



 

       Uzasadnienie 

do ZARZĄDZENIA NR OK.0050.60.2014 

Wójta Gminy Siennica 

 z dnia 25 lipca  2014r.   

 
 

 
Zmiany w załącznikach 1-3  zostały dokonane m.in. na podstawie : 

• pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  

Nr FIN.I -3111.17.61.2014  z dnia  09 lipca 2014r.  w sprawie zwiększenia  dotacji celowej  na  

wypłatę zryczałtowanych  dodatków energetycznych w wysokości 47,31zł., 

 

Nr FIN.I -3111.17.75.2014  z dnia  17 lipca 2014r.  w sprawie zmniejszenia dotacji celowej  na  

wypłatę zryczałtowanych  dodatków energetycznych w wysokości 144,77zł., 

  

Nr FIN-I.3111.1.17.56/57.2014  z dnia  09lipca 2014r. w sprawie dotacji celowej na realizację 

własnych zadań bieżących z  przeznaczeniem na  dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwocie 

23.892,00 zł., oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 492,00zł. 

• pisma Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach 

Nr DSD – 3101-26/2014 z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na   

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzone na dzień 07 września  

2014r.  

 

W załączniku Nr 4   dostosowano plan   w działach  do potrzeb wydatkowych  .   
  
  

 


