
  ZARZĄDZENIE NR  OK.0050.70.2011 
Wójta Gminy  Siennica 

z dnia  08 grudnia    2011 r. 
 
 

 

             w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. 

 

                   Na podstawie art. 257 ust.1 i 3  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 na realizację zadań 
własnych  gminy 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 budżetu Gminy na 2011 rok zmniejszyły się   
           o  kwotę 1.095,00 zł i  wynoszą:     
                                                           21.849.058,33 zł w tym: 

o  Dochody bieżące            18.502.953,33 zł,   

o  Dochody majątkowe         3.346.105,00 zł, 

                 W wyniku dokonanych zmian wydatki budżetu Gminy na 2011 rok zmniejszyły się                             
                 o  kwotę 1.095,00 zł i  wynoszą:     

    

                                                          23.957.550,33 zł w tym: 

o Wydatki bieżące               15.577.728,33zł,   

o Wydatki majątkowe            8.379.822,00 zł.  

 

§ 5 

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
 

 

       



 

     Uzasadnienie: 

do  ZARZĄDZENIA NR  OK.0050.70.2011 

Wójta Gminy Siennica 

 z dnia   08 grudnia    2011 r. 

 

  

Załącznik Nr 1   

• Pismem  z   Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.187.2011.852  z dnia  

22 listopada 2011r w sprawie zmian  planu dotacji na 2011 rok z zakresu zadań zleconych 

zmniejsza się plan  o kwotę 200,00 zł  na realizację rządowego programu wspierania osób 

pobierających świadczenia pielęgnacyjne  ustanowione Uchwałą Nr 182 /2011 Rady 

Ministrów z dnia  27 września 2011 roku.   

• Pismem  z   Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.177.2011.852  z dnia  

22 listopada 2011r w sprawie zmian  planu dotacji na 2011 rok z zakresu zadań zleconych 

zwiększa  się plan o kwotę 47,00 zł  na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.   

 

Załącznik Nr 2 

• Pismem  z   Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.175.2011.852  z dnia  

25 listopada 2011r w sprawie zmian  planu dotacji na 2011 rok z zakresu zadań zleconych 

zmniejsza się plan o kwotę  942,00 zł  w tym : 

            na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 77,00zł, 

            na wypłatę zasiłków stałych 865,00zł.   

 

  

 Załącznik Nr 3 

• Zmiany w planie wydatków na 2011rok  w związku z analizą wydatków w 

poszczególnych działach, rozdziałach i  paragrafach i dostosowania ich do realizacji. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           

                                                                     Załącznik Nr 1 

 do Zarządzenia Nr OK.0050.70.2011 

                                                                     Wójta Gminy Siennica 

                                                                                                 z dnia  08 grudnia 2011r  
Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej na 2011 r. 
 
Dział Rozdz

iał 

§ Nazwa działu, rozdziału  

i paragrafu 

Kwota 

zmniejszenia 
planu 

dochodów na 

2011r 

Kwota 

zmniejszenia 
planu 

wydatków na 

2011r 

Kwota 

zwiększenia 
planu 

dochodów na 

2011 

Kwota 

zwiększeni
a planu 

wydatków 

na 2011 

852   Pomoc społeczna 
 

200,00 200,00 47,00 47,00 

 85213  Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz 

za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

  47,00 47,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 

  47,00  

   

4130 

Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne 

   47,00 

 85295  Pozostała  działalność 200,00 200,00   

  2010 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 

200,00    

  3110 Świadczenia społeczne  200,00    

   O G Ó Ł E M : 200,00 200,00 47,00 47,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                     Załącznik Nr 2 

 do Zarządzenia Nr OK.0050.70.2011 

                                                                     Wójta Gminy Siennica 

                                                                                                 z dnia  08 grudnia 2011r  
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminie na 
2011 r. 
 
Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału  

i paragrafu 

Kwota 

zmniejszenia 
planu 

dochodów na 

2011r 

Kwota 

zmniejszenia  
planu 

wydatków na 

2011r 

852   Pomoc społeczna 
 

942,00 942,00 

 85213  Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej 

77,00 77,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 

77,00  

  4130 Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne 

 77,00 

 85216  Zasiłki stałe 

 

865,00 865,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 

865,00  

  3110 Świadczenia społeczne 

 

 865,00 

   OGÓŁEM 942,00 942,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                   Załącznik Nr 3 

 do Zarządzenia Nr OK.0050.70.2011 

                                                                                                        Wójta Gminy Siennica 

                                                                                                         z dnia 08 grudnia  2011r 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na zadania własne budżetu gminy 
na 2011 r. 
 
 

Dział 

Rozdział §  

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota 

zwiększenia 

planu wydatków 

na 2011r 

Kwota 

zmniejszenia 

planu 

wydatków na 

2011r 

600    Transport i łączność 796,00  796,00  

  60016   Drogi publiczne gminne  796,00  796,00  

   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 496,00   

   4270  Zakup usług remontowych  796,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  300,00  

750   Administracja publiczna 3.000,00   3.000,00   

 75023   Urzędy Gmin 3.000,00   3.000,00   

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3.000,00 

  4260 Zakup energii 2.000,00  

  4280  Zakup usług zdrowotnych 500,00   

  4300 Zakup usług pozostałych    00   

  4410   Podróże służbowe 500,00    

801   Oświata i wychowanie 17.636,00  17.636,00  

 80101   Szkoły podstawowe 10.834 ,00 15.834,00  

  4040  Dodatkowe wynagrodzenia roczne  4.502,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00  

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  5.000,00 

  4230 

Zakup leków , wyrobów 

medycznych i produktów 

biobójczych  200,00 

  4240 

Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek  4000,00 

  4260 Zakup energii 4.000,00  

  4270 Zakup usług remontowych  900,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  3.134,00 200,00  

  4430 Różne opłaty i składki  1.032,00 

  4700 

Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 200,00  

 80104  Przedszkola 1.802,00 1.802,00 

  4040  Dodatkowe wynagrodzenia roczne  1.802,00 

  4260 Zakup energii 1.802,00  

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 5.000,00   

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00   

851   Ochrona zdrowia 500,00 500,00 

 85154  Pozostała działalność 500,00 500,00 



 

  4300 Zakup usług pozostałych  500,00   

  4700 

Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej  500.00 

852   Pomoc społeczna 3.187,00  3.187,00  

 85212  

 Świadczenia rodzinne, świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 463,00  463,00  

  4040  Dodatkowe wynagrodzenia roczne  67,00 

  4270 Zakup usług remontowych  390,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  463,00  

  4440 

 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych   6,00 

 85214  

  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 2.363,00  

  4330 

 Zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego 2.363,00  

 85219   Ośrodki pomocy społecznej 361,00 2.324,00  

  4260 Zakup energii  361,00 

  4270  Zakup usług remontowych   1.800,00 

  4700 

Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej  163,00 

  4440 

 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 361,00   

 85228  
 Usługi opiekuńcze  i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze    400,00 

  4280  Zakup usług zdrowotnych   300,00 

  4410  Podróże służbowe  100,00 

   R A Z E M : 25.119,00  25.119,00  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


