
Z A R Z Ą DZ E N I E   NR  19/2009 

Wójta Gminy w Siennicy 

z dnia 29 maja 2009 r. 

 
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 roku. 

 

             Na podstawie art.188 ust.1, 2 i 3  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach 

publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz §12 Ustawy Nr 

XIX/131/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008 roku postanawiam, co następuje: 

 

          § 1 

 

1. Po stronie dochodów zwiększa się plan na zadania zlecone: 

 

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                      79.123 zł 
Rozdz. 010095 Pozostała działalność                                                                            79.123 zł 

          § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  

                          zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

                          innych zadań zleconych gminie ustawami                                           79.123 zł 

Dz.851 Ochrona zdrowia                                                                                                  200 zł 
Rozdz.85195 Pozostała działalność                                                                                    200 zł 

          § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  

                          zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

                          innych zadań zleconych gminie ustawami                                                200 zł 

 

Ogółem zwiększono dochody na zadania zlecone                                                         79.323 zł 
 

2. Po stronie wydatków zwiększa się plan na zadania zlecone:                    

 

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                      79.123 zł 
Rozdz. 010095 Pozostała działalność                                                                            79.123 zł 

           § 4170 -  wynagrodzenia bezosobowe                                                                  1.400 zł 

           § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                               152 

zł 

           § 4430 – różne opłaty i składki                                                                           77.571 zł     

Dz.851 Ochrona zdrowia                                                                                                  200 zł 
Rozdz.85195 Pozostała działalność                                                                                    200 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                              200 

zł 

 

Ogółem zwiększono wydatki na zadania zlecone                                                      79.323 zł 

 
3. Po stronie dochodów zwiększa się plan na zadania własne:                       

 

Dz.852 Pomoc społeczna                                                                                                4.100 zł 
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                       4.100 zł 

            § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje  

                            własnych zadań bieżących gmin                                                          4.100 zł 

4. Po stronie wydatków zwiększa się plan na zadania własne: 

 
Dz. Dz.852 Pomoc społeczna                                                                                         4.100 zł 

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                       4.100 zł 

             § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                               4.100 zł  

 

5. Po stronie wydatków zwiększa się plan: 

 



Dz.750 Administracja publiczna                                                                                      200 zł 
Rozdz.75023 Urzędy Gmin                                                                                                 200 zł 

          § 4230 – zakup leków , wyrobów medycznych i produktów  

                         biobójczych                                                                                                200 zł 

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                 3.000 zł 
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                         3.000 zł 

          § 4260 – zakup energii                                                                                           3.000 zł 

Dz.801 Oświata i wychowanie                                                                                       3.000 zł 
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe                                                                                   1.300 zł 

           § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                                      500 zł 

           § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet                                                       800 zł   

Rozdz.80104 Przedszkola                                                                                                1.700 zł 

           § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                            1.500 

zł 

           § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                           200 zł 

Dz.851 Ochrona zdrowia                                                                                               2.500 zł 
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                               2.500 zł 

          § 4700 – szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu  

                        służby  cywilnej                                                                                        2.500 zł   

Ogółem zwiększono wydatki:                                                                                        8.700 zł 

 
6. Po stronie wydatków zmniejsza się plan:  

 

Dz.750  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   200 zł 
Rozdz.75023 Urzędy Gmin                                                                                                 200 zł 

           § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                               200 

zł 

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                 3.000 zł    
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                        3.000 zł 

           § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                            3.000 

zł 

Dz.801 Oświata i wychowanie                                                                                      3.000  zł 
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe                                                                                   1.300 zł 

            § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                           1.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                          300 zł      

Rozdz.80104 Przedszkola                                                                                                1.700 zł 

            § 4270 – zakup usług remontowych                                                                       800 zł 

            § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

                            programów i licencji                                                                               900 zł 

Dz.851 Ochrona zdrowia                                                                                               2.500 zł 
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                               2.500 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       2.500 zł 

Ogółem zmniejszono wydatki:                                                                                     8.700 zł 
§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                               


