
 

ZARZĄDZENIE Nr 59/09 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia 26 listopada 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 zlecone: 

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                     60.912 zł 

Rozdz. 01095 Pozostała działalność                                                                              60.912 zł 

            § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  

                            zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  

                            innych zadań zleconych gminie ustawami.                                        60.912 zł 

Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                                                 100 zł 

Rozdz. 85195 Pozostała działalność                                                                                   100 zł 

            § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  

                           zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  

                           innych zadań zleconych gminie ustawami.                                               100zł 

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                                                  165 zł 

Rozdz. 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

                        niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre  

                         świadczenia rodzinne.                                                                                164 zł 

            § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  

                           zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  

                           innych zadań zleconych gminie ustawami.                                              164 zł    

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

                        i rentowe.                                                                                                         1 zł  
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            § 2010 -  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  

                           zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  

                           innych zadań zleconych gminie ustawami.                                                  1 zł 

Ogółem zwiększono dochody na zadania zlecone                                                      61.177 zł     

 

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

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                                                  200 zł 

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

                        niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre  

                         świadczenia rodzinne.                                                                                200 zł 

            § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  

                            własnych zadań bieżących gmin                                                             200 zł 

 

Ogółem zmniejszono dochody na zadania własne                                                          200 zł 
 

3. Po stronie wydatków zmniejsza się plan na zadania własne: 

 

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                                                   200zł 

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

                        niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre  

                         świadczenia rodzinne.                                                                                200 zł 

           § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                   200 zł 

 

Ogółem zmniejszono wydatki na zadnia własne                                                            200 zł 

 

4. Po stronie wydatków zwiększa się plan na zadnia zlecone: 

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                     60.912 zł 

Rozdz. 01095 Pozostała działalność                                                                              60.912 zł 

            § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                                  1.500 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                              191 zł 

            § 4430 – różne opłaty i składki                                                                          59.221 zł 

Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                                                 100 zł 

Rozdz. 85195 Pozostała działalność                                                                                   100 zł 

            § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji            100 zł 
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Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                                                  165 zł 

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

                        niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre  

                         świadczenia rodzinne.                                                                                164 zł 

            § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                        164 zł 

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

                         i rentowe.                                                                                                        1 zł  

            § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                            1 zł 

 

Po stronie wydatków zwiększa się plan na zadania zlecone                                     61.177 zł      

 

5. Po stronie wydatków zwiększa się plan: 

Dz. 600 Transport i łączność                                                                                         5.120 zł 

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                            5.120 zł 

            § 4270 – zakup usług remontowych                                                                     1.000 zł   

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       4.120 zł 

Dz. 750 Administracja publiczna                                                                                20.383 zł 

Rozdz. 75022 Rady gmin                                                                                                 1.000 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                           1.000 zł 

Rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                                            10.383 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                           5.000 zł 

            § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

                          Niepełnosprawnych                                                                                2.000 zł 

            § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 

                           stacjonarnej                                                                                           2.000 zł 

            § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            1.383 zł 

Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                                                9.000 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                           2.000 zł 

            § 4309 – zakup usług pozostałych                                                                       1.000 zł 

            § 4359 – zakup usług dostępu do sieci Internet                                                   6.000 zł 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                4.200 zł 

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                        4.200 zł 

             § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                          3.000 zł 

             § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                      1.200 zł 
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Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

              nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich  

              poborem                                                                                                            1.000 zł 

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych         1.000 zł 

            § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                              1.000 zł 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                    62.046 zł  

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                53.266 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                         29.000 zł 

            § 4260 – zakup energii                                                                                         3.000 zł 

            § 4270 – zakup usług remontowych                                                                     3.675 zł 

            § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                                         100 zł 

            § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          16.891 zł 

            § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  

                           służby cywilnej                                                                                         600 zł 

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                     400 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                              400 zł 

Rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                               7.030 zł 

            § 4270 – zakup usług remontowych                                                                        496 zł 

            § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                                         104 zł 

            § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            6.430 zł 

Rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                1.350 zł 

            § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                         200 zł 

            § 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                                         150 zł 

            § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                                  1.000 zł 

Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                                            10.000 zł 

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                            10.000 zł 

           § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                          10.000 zł 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                  3.000 zł 

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                                                      3.000 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                           3.000 zł 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             4.000 zł 

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                2.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       2.000 zł 

Rozdz. 90095 Pozostała działalność                                                                                2.000 zł 
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           § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                        2.000 zł 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                                                                      500 zł 

Rozdz. 92695 Pozostała działalność                                                                                   500 zł 

           § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                           500 zł 

Ogółem zwiększono wydatki                                                                                     110.249 zł 

 

6. Po stronie wydatków zmniejsza się plan:     

Dz. 600 Transport i łączność                                                                                         5.120 zł 

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                            5.120 zł 

            § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                                  5.120 zł 

Dz. 750 Administracja publiczna                                                                                20.383 zł 

Rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                                            12.383 zł 

            § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                      1.383 zł   

            § 4270 – zakup usług remontowych                                                                     2.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       9.000 zł                                            

Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                                                8.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       8.000 zł 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   200 zł 

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                           200 zł 

             § 4430 – różne opłaty i składki                                                                              200 zł 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

              nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich  

              poborem                                                                                                            1.000 zł 

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych         1.000 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                           1.000 zł 

Dz. 758 Różne rozliczenia                                                                                              4.000 zł 

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                          4.000 zł 

            § 4810 – rezerwy                                                                                                  4.000 zł 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                    62.046 zł  

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                57.696 zł 

            § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                    17.682 zł 

            § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                                  1.400 zł 
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            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                            9.841zł 

            § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                           5.568 zł 

            § 4260 – zakup energii                                                                                         3.000 zł 

            § 4270 – zakup usług remontowych                                                                     5.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                     12.000 zł 

            § 4410 – podróże służbowe krajowe                                                                       100 zł 

            § 4430 – różne opłaty i składki                                                                               700 zł 

            § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            2.405 zł 

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                  1.900 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                           1.100 zł 

            § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              800 zł 

Rozdz. 80110 Gimnazja                                                                                                   1.500 zł 

            § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                           1.500 zł 

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                    600 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                          300 zł                                        

            § 4410 – podróże służbowe krajowe                                                                       100 zł 

            § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

                           służby cywilnej                                                                                         200 zł 

Rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                   350 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                          350 zł 

Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                                            10.000 zł 

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                            10.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                     10.000 zł 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                  3.000 zł 

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                                                      3.000 zł 

            § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              200 zł 

            § 4260 – zakup energii                                                                                         2.000 zł 

            § 4270 – zakup usług remontowych                                                                        300 zł 

            § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                                         200 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                          300 zł 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             4.000 zł 

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                       2.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       2.000 zł 

Rozdz. 90095 Pozostała działalność                                                                                2.000 zł 
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            § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                                  2.000 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                                                                                    110.249 zł    

 

                                 § 2 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 

                                 § 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                        
 

 

                   

                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                

 
 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

                   

             

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 
 

                                                                                                                  

 


