
ZARZĄDZENIE Nr 64/2009 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

 
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                                                                               25.332 zł 
Rozdz. 01095 Pozostała działalność                                                                        25.332 zł 

           § 2010 – dotacje celowe otrzymane z  budżetu państwa  

                          na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  

                         oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                             25.332 zł 

Dz.852 Pomoc społeczna                                                                                       66.371 zł 
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na   

                      ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  66.371 zł 

           § 2010 – dotacje celowe otrzymane z  budżetu państwa  

                          na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  

                         oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                             66.371 zł 

Ogółem po stronie dochodów zwiększa się plan na zadania zlecone:                91.703 zł 

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

 

Dz.852 Pomoc społeczna                                                                                        3.188 zł 
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  

                      emerytalne i rentowe                                                                          3.109 zł 

          § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
                       własnych zadań bieżących gmin                                                       3.109 zł 

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

                       pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre                

                       świadczenia rodzinne                                                                             79 zł 

          § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
                       własnych zadań bieżących gmin                                                            79 zł      

Ogółem zmniejszono dochody na zadania własne:                                              3.188 zł  
 

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                               25.332 zł 
Rozdz.01095 Pozostała działalność                                                                         25.332 zł 

        §  4430 -  różne opłaty i składki                                                                       25.332 zł 

Dz.852 Pomoc społeczna                                                                                        66.372 zł 
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na  

                      ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   66.371 zł 

         § 3110- świadczenia społeczne                                                                       65.897 zł 

         § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                      298 zł 

         § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                          176 zł 

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

                      emerytalne i rentowe                                                                                  1 zł 
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          § 3110 – świadczenia społeczne                                                                             1 zł 

 

4. Po stronie wydatków zmniejsza się plan na zadania zlecone: 

Dz.852 Pomoc społeczna                                                                                               1 zł 
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  

                      emerytalne i rentowe                                                                                  1 zł 

          § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                       1 zł                                      

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

Dz.852 Pomoc społeczna                                                                                         3.188 zł 
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

                       pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre                

                       świadczenia rodzinne                                                                              79 zł 

           § 3110 – świadczenia społeczne                                                                         79 zł 

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

                      emerytalne i rentowe                                                                           3.109 zł 

           § 3110 -  świadczenia społeczne                                                                    3.109 zł 

6. Po stronie  wydatków zwiększa się plan: 

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                  1.600 zł 
Rozdz.01095 Pozostała działalność                                                                           1.600 zł                                              

           § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                  1.600 zł 

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę          6.000 zł 
Rozdz.40002 Dostarczanie wody                                                                               6.000 zł 

           § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                      1.000 zł 

           § 4260 – zakup energii                                                                                     5.000 zł 

Dz.600 Transport i łączność                                                                                     5.000 zł             
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne                                                                       5.000 zł 

             § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                   4.000 zł      

             § 4300 -  zakup usług pozostałych                                                                1.000 zł     

Dz.750 Administracja publiczna                                                                             1.000 zł 
Rozdz.75023 Urzędy Gmin                                                                                        1.000 zł    

             § 4260 – zakup energii                                                                                   1.000 zł     

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                            2.550 zł 
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                    2.550 zł     

             § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                     50 zł 

             § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  

                           służby cywilnej                                                                                2.500 zł   

Dz.801 Oświata i wychowanie                                                                                49.431 zł 
Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe                                                                             35.931 zł 

             § 3020 - - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           7.600 zł                                                                         

             § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                           5.000 zł 

             § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                 7.870 zł 

             § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji  

                           Osób Niepełnosprawnych                                                                    200 zł 

             § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                             3.261 zł 

             § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                    12.000 zł    

Rozdz.80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych                              3.100 zł 

             § 3020 - - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            2.400 zł 

            § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                     600 zł 

            § 4120 – składki na fundusz pracy                                                                      100 zł 

Rozdz.80104 Przedszkola                                                                                            4.200 zł 

           § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                             1.200 zł                                     

           § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 

                          na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 
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                          terytorialnego                                                                                     3.000 zł 

Rozdz.80110 Gimnazja                                                                                                1.300 zł 

           § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   300 zł 

           § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                                    1.000 zł 

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                 4.700 zł 

           § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                                1.700 zł 

           § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                         2.000 zł 

           § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                     1.000 zł 

Rozdz.80195 Pozostała działalność                                                                                 200 zł 

           § 3030 –rożne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                100 zł    

           § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                       100 zł                                                                                               

  Dz.851   Ochrona zdrowia                                                                                           400 zł 
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                               400 zł 

            § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                                 400 zł 

Dz.852 Pomoc społeczna                                                                                           16.031 zł    

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 

                        na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  

                        społecznego                                                                                        1.218 zł    

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                          40 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                  1.178 zł 

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                  3.498 zł 

            § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                150 zł 

            § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                             1.868 zł 

             § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                     1.480 zł 

Rozdz.85295 Pozostała działalność                                                                           11.315 zł  

             § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                    11.050 zł 

             § 4430 – różne opłaty i składki                                                                          250 zł 

             § 4560 – odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie 

                            z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                 15 zł 

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                 100 zł 
Rozdz.85401 Świetlice szkolne                                                                                      100 zł   

             § 4260 – zakup energii                                                                                       100 zł 

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             850 zł 
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami                                                                              330 zł 

             § 4010 -  wynagrodzenia osobowe pracowników                                                10 zł 

             § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                                               200 zł 

             § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                   100 zł 

             § 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                                     20 zł 

Rozdz.90095 Pozostała działalność                                                                                520 zł 

             § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                      20 zł 

             § 4260 – zakup energii                                                                                       500 zł 

Ogółem zwiększono wydatki:                                                                                      82.962 zł 

 

.7 Po stronie wydatków zmniejsza się plan :  

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę          6.000 zł 
Rozdz.40002 Dostarczanie wody                                                                               6.000 zł 

             § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                1.000 zł 

             § 4430 – różne opłaty i składki                                                                     2.000 zł 

             § 4270 – zakup usług remontowych                                                             3.000 zł 

Dz.750 Administracja publiczna                                                                             1.000 zł 
Rozdz.75023 Urzędy Gmin                                                                                        1.000 zł    

               § 4270 – zakup usług remontowych                                                            1.000 zł 

Dz.758 Różne rozliczenia                                                                                        35.782 zł               
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Rozdz.75818  Rezerwy ogólne i celowe                                        

              § 4810 – rezerwy                                                                                         35.782 zł     

Dz.801 Oświata i wychowanie                                                                                22.899 zł 
Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe                                                                             22.899zł 

                § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      13.400 zł      

                § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                 1.400 zł 

                § 4300 -  zakup usług pozostałych                                                                 699 zł     

                § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        1.000 zł 

                §  4120 – składki na fundusz pracy                                                             4.000 zł 

                § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  1.000 zł 

                § 4260 – zakup energii                                                                                 1.000 zł 

                § 4430 – różne opłaty i składki                                                                       400 zł  

Dz.851   Ochrona zdrowia                                                                                           400 zł 
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                             400 zł 

                § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                    400 zł 

Dz.852 Pomoc społeczna                                                                                          16.031 zł 
Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 

                        na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  

                        społecznego                                                                                          1.218 zł 

               § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   3 zł  

               § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                             775 zł 

               § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       15 zł 

               § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                   181 zł 

               § 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                                     23 zł 

               § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet                                                   64 zł 

               § 4410 – podróże służbowe krajowe                                                                  157 zł 

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                                                  3.783 zł 

              § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                                     313 zł 

              § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                    3.100 zł 

              § 4410 – podróże służbowe krajowe                                                                    370 zł 

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           350 zł 

              § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                                      200 zł 

              § 4410 -  podróże służbowe krajowe                                                                    150 zł 

Rozdz.85295  Pozostała działalność                                                                              10.680 zł 

             § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                      4.980 zł 

             § 3110 – świadczenia społeczne                                                                         5.700 zł 

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 850 zł 
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami                                                                                  330 zł 

             § 4270 – zakup usług remontowych                                                                      330 zł 

Rozdz.90095 Pozostała działalność                                                                                    520 zł 

            § 4210- zakup materiałów i wyposażenia                                                               520 zł    

Ogółem zmniejszono wydatki:                                                                                        82.962 zł 

§ 2 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 
§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                        
 

 


