
ZARZĄDZENIE NR 47/2008 
WÓJTA GMINY SIENNICA 

z dnia 18 grudnia 2008r 
 
 
 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok 

 

 

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

publicznych ( Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz § 11 Uchwały  

Nr XI/70/2007 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2007 roku postanawiam,  

co następuje: 

§ 1 

 

1 .Po stronie wydatków zwiększa się plan 

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                  200 zł 

Rozdz. 75414 Obrona cywilna                                                                                           200 zł        

             § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                            200 zł                                                                           

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                    14.450 zł 

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                11.300 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                        10.500 zł 

            § 4120 – zakup materiałów i wyposażenia                                                             200 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                          300 zł 

            § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                             300 zł  

Rozdz. 80104 – Przedszkola                                                                                               450 zł 

            § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     100 zł 

            § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                         100 zł    

            § 4120 – składki na fundusz pracy                                                                            50 zł 

            § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet                                                      100 zł   

            § 4410 – podróże służbowe krajowe                                                                       100 zł 

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                700 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                         700  zł 

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół                                                                 2.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       2.000 zł                  

Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                                              7.700 zł 

Rozdz. 85194 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                              7.000 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                          7.000 zł 



Rozdz.85195 Pozostała działalność                                                                                    700 zł 

            § 4260 – zakup energii                                                                                            700 zł             

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                     100 zł 

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                                                         100 zł 

            § 4120 – składki na fundusz pracy                                                                          100 zł 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             6.100 zł 

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                       6.000 zł 

            § 4120 – składki na fundusz pracy                                                                          100 zł 

            § 4260 – zakup energii                                                                                            500 zł      

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                              5.000 zł 

            § 4260 – zakup energii                                                                                         5.000 zł 

Rozdz. 90095 Pozostała działalność                                                                                   500 zł 

            § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                         400 zł 

            § 4120 – składki na fundusz pracy                                                                          100 zł 

Dz.926 Kultura fizyczna i sport                                                                                       500 zł 

Rozdz.92695 Pozostała działalność                                                                                    500 zł 

           § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                           500 zł  

Ogółem zwiększono wydatki                                                                                       29.050 zł 

 

2 .Po stronie wydatków zmniejsza się plan 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                  200 zł 

Rozdz. 75414 Obrona cywilna                                                                                           200 zł       

             § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                        200 zł 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                   14.450 zł       

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                 4.700 zł 

            § 4270 – zakup usług remontowych                                                                   3.000 zł 

            § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                                       600 zł 

            § 4430 – różne opłaty i składki                                                                              700 zł 

            § 4350 -  zakup usług dostępu do sieci Internet                                                     100 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                            300 zł 

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                 4.950 zł          

             § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                               4.700 zł 

             § 4280 -  zakup usług zdrowotnych                                                                         50 zł 

             § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                         200 zł      

Rozdz.80104 Przedszkola                                                                                                   200 zł 

             § 4270 – zakup usług remontowych                                                                      100 zł 



             § 4370  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii  

                            komórkowej                                                                                            100 zł 

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                    2.000 zł         

            § 4430 – różne opłaty i składki                                                                            2.000 zł                                                                         

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                2.600 zł 

            § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

                            służby cywilnej                                                                                     2.600 zł 

Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                                              7.700 zł 

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                              7.000 zł 

             § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                      7.000 zł 

Rozdz.85195 – Pozostała działalność                                                                                 700 zł 

             § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                         700 zł 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                     100 zł 

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                                                         100 zł 

            § 4110 –  składki na ubezpieczenia społeczne                                                        100 zł 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             6.100 zł 

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami                                                                              3.100 zł 

            § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                                  3.100 zł 

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                              3.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       3.000 zł 

Dz.926 Kultura fizyczna i sport                                                                                       500 zł 

Rozdz.92695 Pozostała działalność                                                                                    500 zł 

           § 4210 –zakup materiałów  i wyposażenia                                                              500 zł  

 

Ogółem zmniejszono wydatki                                                                                    29.050 zł 

 

§ 2 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                  

            


