
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 35/2009 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia 12 sierpnia 2009r 
 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 

 

 
Na podstawie art.188 ust.1  pkt. 1  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 Uchwały 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 własne: 

 

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                                             37.949 zł 

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

                       niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 

                       rodzinne.                                                                                                    2.589 zł 

            § 2030 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację  

                            własnych zadań bieżących gmin.                                                         2.589 zł 

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

                       i rentowe                                                                                                  35.360 zł 

             § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację  

                            własnych zadań bieżących gmin.                                                       35.360 zł 

Ogółem zwiększono dochody  na zadania własne                                                      37.949 zł 

 

2. Po stronie dochodów zmniejsza się plan na zadania zlecone: 

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                                             37.949 zł 

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

                       niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 

                       rodzinne.                                                                                                    2.589 zł 

           § 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 

                          bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  

                          zleconych gminom ustawami.                                                                2.589 zł 

   Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

                          i rentowe                                                                                               35.360 zł 

             § 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 

                          bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  

                          zleconych gminom ustawami.                                                              35.360 zł      



Ogółem zmniejszono dochody na zadania zlecone                                                    37.949 zł       

3. Po stronie wydatków zwiększa się plan:   

Dz. 600 Transport i łączność                                                                                       25.000 zł 

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                          25.000 zł 

             § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                        25.000 zł 

Dz. 750 Administracja publiczna                                                                                  8.000 zł 

Rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                                              3.000 zł 

            § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   3.000 zł   

Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                                                5.000 zł   

            § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                           5.000 zł                                       

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                    41.914 zł 

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                22.000 zł 

            § 4260 – zakup energii                                                                                         1.000 zł 

            § 4270 – zakup usług remontowych                                                                     1.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                     20.000 zł 

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                   3.000 zł                         

           § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 3.000 zł 

Rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                             14.414 zł 

            § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   1.403 zł                                

            § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                                8.900 zł 

            § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                      2.414 zł 

            § 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                                         397 zł 

            § 4270 – zakup usług remontowych                                                                     1.150 zł 

            § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                                         150 zł 

Rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                2.500 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       2.500 zł 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                     400 zł 

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                                                         400 zł 

            § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     400 zł 

 

Ogółem zwiększono wydatki                                                                                       75.314 zł 

4. Po stronie wydatków zmniejsza się plan: 

Dz. 600 Transport i łączność                                                                                       25.000 zł 

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                          25.000 zł 

            § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                                10.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                     10.000 zł 

            § 4430 – różne opłaty i składki                                                                            5.000 zł 



Dz. 750 Administracja publiczna                                                                                  8.000 zł 

Rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                                              3.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       3.000 zł 

Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                                                5.000 zł 

            § 4300 - zakup usług pozostałych                                                                       5.000 zł 

Dz. 758 Różne rozliczenia                                                                                              2.500 zł 

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                          2.500 zł 

            § 4810 – rezerwy                                                                                                  2.500 zł 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                    39.414 zł 

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                37.187 zł 

            § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                              29.560 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                          4.000 zł 

            § 4270 – zakup usług remontowych                                                                    1.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       2.627 zł 

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                     927 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                             927 zł 

Rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                               1.150 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       1.150 zł 

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                    150 zł 

           § 4410 – podróże służbowe krajowe                                                                        150 zł 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                     400 zł 

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                                                         400 zł 

            § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   400 zł 

Ogółem zmniejszono wydatki                                                                                      75.314 zł 

§ 2 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                                     


