
ZARZĄDZENIE Nr 20/2010 

Wójta Gminy  w Siennicy 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 

 
 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 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 zadania zlecone na 

2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na zdania własne na rok 2010 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Załącznik Nr 1 do zarządzenia 20/2010 

                                                                                                Wójta Gminy w Siennicy                                                                                                       

                                                                                                 z dnia 17 czerwca 2010 r. 

 

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone budżetu gminy na 2010 r. 
 

 

Dział Rozdz §   

Nazwa działu,rozdziału i 

paragrafu 

Kwota 

zwiększenia 

planu 

dochodów na 

2010 r. 

Kwota 

zwiększenia  

planu 

wydatków na 

2010 r. 

Kwota 

zmniejsze

nia planu 

wydatków 

na 2010 r. 

751   Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

13.812 13.919 107 

 75107  Wybory Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 

13.812 13.919 107 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

13.812 -  

  3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 

- 10115  

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

- 115  

  4120 Składki na Fundusz Pracy - 19  

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1032  

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

- 951  

  4300 Zakup usług pozostałych - 1200  

  4740 Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

- 90  

  4410 Podróże służbowe karajowe - - 107 

  4750 Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji  

- 397  

    
UZASADNIENIE: zwiększenia dochodów  budżetowych i wydatków budzetowych o kwotę  

13.812 zł,  dokonano na podstawie zawiadomienia Kierownika Krajowego Biura Wyborczego  

z dnia 15.06.2010 r. (pismo nr DSD/3101/35/2010 ) z przeznaczeniem na zadania zlecone gminom  

na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 4 lipca 

2010 r.     

                                                                                 



                                                                                              Załącznik Nr 2  do zarządzenia 20/2010 

                                                                                               Wójta Gminy w Siennicy 

                                                                                                z dnia 17 czerwca 2010 r. 

 

 

Zmiany w planie wydatków na zadania własne  budżetu gminy na 2010 r. 

 

 

Dział Rozdz § Nazwa działu,rozdziału i 

paragarfu 

Kwota 

zmniejszenia 

planu 

wydatków na 

2010 r 

Kwota 

zwiększenia 

planu 

wydatków na 

2010 r. 

010   Rolnictwo i łowiectwo 1,00 1,00 

 01095  Pozostała działalność 1,00 1,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1,00 - 

  4430 Różne opłaty i składki - 1,00 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energie elektryczną gaz i 

wodę 

5000 5000 

 40002  Dostarczanie wody 5000 5000 

  4260 Zakup energii 5000 - 

  4270 Zakup usług remontowych - 5000 

600   Transport i łączność 21205 21205 

 60016  Drogi publiczne gminne 21.205 21.205 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21.205 - 

  4270 Zakup usług remontowych - 8213 

  4300 Zakup usług pozostałych - 12992 

710   Działalność usługowa 2500 2500 

 71035  Cmentarze 2500 2500 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2500 

  4300 Zakup usług pozostałych 2500 - 

754   Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

5000 5000 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 5000 5000 

  4270 Zakup usług remontowych - 5000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 - 

801   Oświata i wychowanie 3233 3233 

 80101  Szkoły podstawowe 3233 3233 

  4270 Zakup usług remontowych 3233 - 

  4300 Zakup usług pozostałych - 3233 



900   Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

8060 8060 

 90002  Gospodarka odpadami 3000 3000 

  4300 Zakup usług pozostałych 3000 - 

  4270 Zakup usług remontowych - 3000 

 90015  Oświetlenie ulic placów idróg 1000 1000 

  4260 Zakup energii 1000 - 

  4300 Zakup usług pozostałych - 1000 

 90095  Pozostała działalność 4060 4060 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4060 - 

  4300 Zakup usług pozostałych - 4060 

   Ogółem: 44.999 44.999 

 

 

UZASADNIENIE: konieczność przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami  

wynika z odpowiedniego klasyfikowania wydatków przyjętych do realizacji w budżecie gminy, w 

trakcie jego wykonania 

− w dziale 600 -Transport i łączność i w dziale 900- Gospodarka komunalna i chrona 

środowiska, przeniesienie planu pomiędzy paragrafami dotyczy wydatków planowanych w 

ramach Funduszu Sołeckiego wsi Dabrowa, Siennica, Katy, Grzebowilk.  


