
Z A R ZĄ D Z E N I E  Nr 9/2010 

Wójta Gminy Siennica 

 z dnia 29 marca 2010 r. 
  

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 157, poz.1240 ) postanawiam, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Po stronie dochodów zwiększa się plan na zadania własne: 

Dz.852 Pomoc społeczna                                                                                              87.200 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 przekazane z budżetu państwa na realizacje   

                            własnych  zadań bieżących gmin                                                            200 zł 

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

                          emerytalne i rentowe                                                                              1.000 zł     

            § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje   

                           własnych  zadań bieżących gmin                                                          1.000 zł 

Rozdz.85216 Zasiłki stałe                                                                                              55.000 zł 

           § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa  

               na realizacje  własnych  zadań bieżących gmin                                  55.000 zł 

Rozdz.85295 Pozostała działalność                                                                               31.000 zł 

           § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje   

                           własnych  zadań bieżących gmin                                                        31.000 zł 

Ogółem zwiększono dochody na zadania własne:                                                     87.200 zł 

 

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

Dz.852 Pomoc społeczna                                                                                                3.000 zł 

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na  

                       ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  

                         społecznego                                                                                             3.000 zł 

 



 

            § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań  

                            bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  

                             zleconych gminie                                                                                3.000 zł 

Ogółem zmniejszono dochody na zadania zlecone                                                      3.000 zł 

 

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

Dz.852 Pomoc społeczna                                                                                              57.000 zł 

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

                       i rentowe                                                                                                  57.000 zł     

§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje   

                własnych  zadań bieżących gmin                                                       57.000 zł 

Ogółem zmniejszono dochody na zadania własne                                                     57.000 zł 

 

 
 

4. Po stronie wydatków zwiększa się plan na zadania własne: 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                       1.500 zł 

Rozdz. 01095 Pozostała działalność                                                                                1.500 zł 

           § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                           1.000 zł 

           § 4430 – różne opłaty i składki                                                                                500 zł 

Dz. 600 Transport i łączność                                                                                       11.400 zł 

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                         11.400 zł 

           § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                      10.000 zł 

           § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

                          cywilnej                                                                                                  1.400 zł 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                              1.000 zł 

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               1.000 zł 

 § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         1.000 zł 



Dz. 750 Administracja publiczna                                                                                     500 zł  

Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                                                   500 zł  

            § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 500 zł 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                      9.700 zł                                                                            

 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                 8.500 zł 

             § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 8.000 zł 

             § 4700 -  szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

                          cywilnej                                                                                                     500 zł  

Rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                               1.200 zł  

            § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

                          cywilnej                                                                                                  1.000 zł 

             § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

                            kserograficznych                                                                                     200 zł                         

Dz.852 Pomoc społeczna                                                                                              87.200 zł 

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 

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

                       i rentowe                                                                                                    1.000 zł     

§ 3110 – świadczenia społeczne                                                                          1.000 zł 

Rozdz.85216 Zasiłki stałe                                                                                              55.000 zł 

            § 3110 – świadczenia społeczne                                                                        55.000 zł 

Rozdz.85295 Pozostała działalność                                                                               31.000 zł 

§ 3110 – świadczenia społeczne                                                                        31.000 zł 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                           10.000 zł 

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                     10.000 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                     10.000 zł 

 

Ogółem zwiększono wydatki na zadania własne:                                                    121.300 zł 

 

 

 

 



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

 

Dz.852 Pomoc społeczna                                                                                                3.000 zł 

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na  

                       ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego          3.000 zł                                           

§ 3110 – świadczenia społeczne                                                                          3.000 zł 

Ogółem zmniejszono wydatki na zadania zlecone                                                      3.000 zł 

 

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                      1.500 zł 

Rozdz. 01095 Pozostała działalność                                                                                1.500 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                       1.500 zł 

Dz. 600 Transport i łączność                                                                                       11.400 zł 

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                          11.400 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                         11.400 zł 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                              1.000 zł 

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               1.000 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                           1.000 zł 

Dz. 750 Administracja publiczna                                                                                     500 zł 

Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                                                   500 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                              500 zł 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                      9.700 zł          

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                     500 zł 

            § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                          500 zł 

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                  8.000 zł 

            § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        3.100 zł 

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                          4.900 zł 

Rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                               1.200 zł 

             § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         1.200 zł 

Dz.852 Pomoc społeczna                                                                                              57.000 zł 

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

                          i rentowe                                                                                               57.000 zł     

            § 3110 - świadczenia społeczne                                                                         57.000 zł 



Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                           10.000 zł 

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami                                                                            10.000 zł 

         § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                        10.000 zł 

Ogółem zmniejszono plan na zadania własne                                                            91.100 zł 

 

           § 2 

 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                     

 

 

 


