
Zarządzenie Nr 105 

Wójta Gminy Siemiatycze 

z dnia 5 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 

Na podstawie art. 188 ust.1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381,Nr 249, poz.1832; z 2007 r Nr 82, poz.
560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r, Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz § 14
pkt 2 uchwały Nr XVI/77/08 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok Wójt Gminy
zarządza co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.810 zł z tego: 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.723 zł z tego: 

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.913 zł z tego: 

§ 4. Objaśnienia dotyczące zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi : 

§ 6. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.048.799 zł, pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.488.079 
zł i wolnymi środkami w kwocie 384.720 zł oraz pożyczką zWFOŚi GW w kwocie 176.000 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą 
„Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki i 
Boratyniec Lacki”.  

§ 7. Na spłatę w 2009 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 134.260 zł przeznacza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

1) Zadania zlecone : 9.810 zł

a) Dział 751, rozdział 75113 § 2010 9810 zł

1) Zadania zlecone : 13.723 zł

a) Dział 751, rozdział 75109 § 3030 2.190 zł

b) b) Dział 751, rozdział 75113 § 3030 9.810 zł

c) Dział 751, rozdział 75113 § 4170 1.700 zł

d) Dział 751, rozdział 75113 § 4110 9 zł

e) e) Dział 751, rozdział 75113 § 4210 14 zł

1) Zadania zlecone : 3.913 zł

a) Dział 751, rozdział 75109 § 4110 110 zł

b) Dział 751, rozdział 75109 § 4120 30 zł

c) Dział 751, rozdział 75109 § 4170 550 zł

d) Dział 751, rozdział 75109 § 4210 1.245 zł

e) Dział 751, rozdział 75109 § 4300 200 zł

f) Dział 751, rozdział 75109 § 4740 55 zł

g) Dział 751, rozdział 75113 § 4120 100 zł

h) Dział 751, rozdział 75113 § 4300 700 zł

i) Dział 751, rozdział 75113 § 4410 359 zł

j) Dział 751, rozdział 75113 § 4740 564 zł

1) Plan dochodów ogółem 13.778.845 zł.

2) Plan wydatków ogółem 15.827 644 zł z tego :

a) Zadania zlecone 2.069.149 zł

b) Zadania własne 13.758.495 zł

Wójt Gminy Siemiatycze 
Edward Zaremba

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE  

1. Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 9.810 zł z następującego tytułu: - na podstawie informacji Kierownika Krajowego
Biura Wyborczego z dnia 28 maja 2009r oraz postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009roku w sprawie 
zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego i zgłoszonej do Delegatury ilości członków obwodowych komisji 
wyborczych zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 75113 o kwotę 9.810zł 

2. Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 9.810zł. Analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków w 
rozdziale75113. Dokonano zmian w planie wydatków zleconych w rozdziale 75109. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia 
prawidłowego rozliczenia zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 
2.048.799 zł a pokryty zostanie nadwyżką oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1.872.799 zł i pożyczką w kwocie 
176.000 zł Na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczek w kwocie 134.260zł przeznacza się nadwyżkę z lat ubiegłych.  

Załacznik nr 1 
do Zarządzenia Nr. 105 
Wójta Gminy Siemiatycze 
z dnia 5 czerwca 2009 r.
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