
Uchwała Nr XXXII/143/09

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr
52, poz. 420 ) oraz art. 165, art. 168 ust. 2 pkt. 2 i art. 184 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U.
Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1318, Nr 249, poz. 1832; z 2007
r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.
1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 Nr 19, poz. 100) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 992 000 zł. 

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 50 177 zł. 

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 464 177 zł 

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 906 000 zł 

§ 5. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 32 268 927 zł, a plan wydatków 35 503 927 zł. Deficyt 
budżetowy w kwocie 3 235 000 zł będzie sfinansowany kredytem długoterminowym w kwocie 3 000 000 i wolnymi środkami w kwocie 
235.000 zł. 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnietego kredytu w kwocie 3 000 0000 zł wynikający z uchwalonego deficytu 
budżetowego na 2009 r. 

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały  

§ 8. W budżecie miasta na 2009 r. przyjętym uchwałą Nr XXVIII/125/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 21 stycznia 2009 r. w 
sprawie budżetu miasta na 2009 r. ( Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 508) załącznik Nr 3 pt. „Limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne w latach 2009-2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, załącznik nr 3a pn.” 
Zadania inwestycyjne na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, załącznik nr 4 pn. „Wydatki na 
programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznkiem Nr 4 
do niniejżej uchwały, załącznik nr 5 pn. „ Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do 
niniejszej uchwały, załącznik Nr 8 pn. „ Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2009 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z 
załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, załącznik Nr 9 pn.” Dotacje podmiotowe w 2009 r.” otrzymuje brzmienie z zgodnie z 
załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały i załącznik Nr 12 pn. „ Prognoza kwoty długu i spłat na 2009 r. i lata następne” otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego  

- dział 750 rozdział 75023 § 0870 o kwotę 15 000 zł

- dział 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę 20 000 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 6208 o kwotę 957 000 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6208 o kwotę 50 177 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 99 000 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6058 o kwotę 50 177 zł

- dział 750 rozdział 75022 § 3030 o kwotę 7 000 zł

- dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 36 000 zł

- dział 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 8.000 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 6050 o kwotę 2 264 000 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 6058 o kwotę 957 000 zł

- dział 801 ozdział 80110 § 6059 o kwotę 2 899 000 zł

- dział 851 rozdział 80154 § 4170 o kwotę 10.000 zł

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 10 000 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 22 500 zł

- dział 921 rozdział 92120 § 6230 o kwotę 7 500 zł.

Przewodniczący
mgr. Agnieszka Anna Sitarska
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OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE:  

Ad.1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 977 000 zł w tym : 

Ad.2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 50 177 zł . 

Ad.3. Zmniejsza sie plan wydatków budżetowych o kwotę 2 464 177 zł . 

Ad.4. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 3 906 000 zł. 

Załacznik nr 1
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 czerwca 2009 r.

- dział 801- Oświata i wychowanie 957 000 zł. Jest to dotacja rozwojowa otrzymana zgodnie z umową Nr UDA-RPPD.03.01.00-20-004/08-00 na dofinansowanie projektu pod nazwą ''Budowa hali 

widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach'' . 

- dział 750- administracja publiczna - 15 000 zł. Są to dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu służbowego Urzędu Miasta.

- dział 756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych 20 000 zł. Są to dodatkowe wp ływy z op łat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonego przetargu na przebudowę ulic na osiedlu ''Muszkowie''. Zmniejszyła się ogólna kwota planowana na tą inwestycję , a tym samym zmniejszono dotację 
rozwojową otrzymaną na to zadanie o 50 177 zł . 

- Zmniejszono o 99 000 z ł środki własne przeznaczone na przebudowę ulic w osiedlu ''Muszkowie'' w związku z niższą kwotą uzyskaną w przetargu na to zadanie . Zmniejszono również o 50 177 zł dotację 
rozwojową otrzymaną na tą inwestycję. 

- Zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wypłatę diet radnym o 7 000 z ł , ponieważ dla dwóch radnych nie wypłaca się diety w związku z tym , że nie złożyli oni oświadczeń majątkowych.

- Z rezerwy budżetowej przeznaczono 36 000 z ł na wydatki inwestycyjne tj. budowę hali widowiskowo-sportowej .

- Zmniejszono plan wydatków budżetowych przeznaczonych na Zespół d/s Przedszkoli o 8 000 z ł w związku z likwidacją tego zespo łu od dnia 1 lipca b.r.

- Zmniejszono w planie finansowym środki własne przeznaczone na budowę hali § 6050 o kwotę 2 264 000 zł .

- W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu na budowę hali widowiskowo-sportowej zaiększono plan wydatków o kwotę 3 856 000 zł, w tym środki własne- 2 899 000 zł dotacja 

rozwojowa otrzymana z Urzędu Marsza łkowskiego w kwocie 957 000 zł . W związku ze skróceniem terminu realizacji inwestycji do 2 lat zwiększono wydatki w łasne na rok bieżący o 635 000 z ł , w tym o 

500 000 zł zwiększono kredyt . 

- Na zwalczanie alkoholizmu przeznaczono kwotę 20 000 zł.

- Zwiększono również dotację dla Siemiatyckiego Ośodka Kultury o 22 500 z ł z przeznaczeniem 15 000 z ł na zespół ''Ma łe Podlasie'' oraz kwoty 7 500 na pozosta łe wydatki bieżące.

- Przyznano dotację na ochronę zabytków w kwocie 7 500 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP w Siemiatyczach na renowację figury Św. Michała Archanioła.
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Uchwała Nr XXXII/143/09

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr
52, poz. 420 ) oraz art. 165, art. 168 ust. 2 pkt. 2 i art. 184 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U.
Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1318, Nr 249, poz. 1832; z 2007
r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.
1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 Nr 19, poz. 100) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 992 000 zł. 

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 50 177 zł. 

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 464 177 zł 

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 906 000 zł 

§ 5. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 32 268 927 zł, a plan wydatków 35 503 927 zł. Deficyt 
budżetowy w kwocie 3 235 000 zł będzie sfinansowany kredytem długoterminowym w kwocie 3 000 000 i wolnymi środkami w kwocie 
235.000 zł. 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnietego kredytu w kwocie 3 000 0000 zł wynikający z uchwalonego deficytu 
budżetowego na 2009 r. 

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały  

§ 8. W budżecie miasta na 2009 r. przyjętym uchwałą Nr XXVIII/125/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 21 stycznia 2009 r. w 
sprawie budżetu miasta na 2009 r. ( Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 508) załącznik Nr 3 pt. „Limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne w latach 2009-2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, załącznik nr 3a pn.” 
Zadania inwestycyjne na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, załącznik nr 4 pn. „Wydatki na 
programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznkiem Nr 4 
do niniejżej uchwały, załącznik nr 5 pn. „ Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do 
niniejszej uchwały, załącznik Nr 8 pn. „ Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2009 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z 
załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, załącznik Nr 9 pn.” Dotacje podmiotowe w 2009 r.” otrzymuje brzmienie z zgodnie z 
załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały i załącznik Nr 12 pn. „ Prognoza kwoty długu i spłat na 2009 r. i lata następne” otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego  

- dział 750 rozdział 75023 § 0870 o kwotę 15 000 zł

- dział 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę 20 000 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 6208 o kwotę 957 000 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6208 o kwotę 50 177 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 99 000 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6058 o kwotę 50 177 zł

- dział 750 rozdział 75022 § 3030 o kwotę 7 000 zł

- dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 36 000 zł

- dział 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 8.000 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 6050 o kwotę 2 264 000 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 6058 o kwotę 957 000 zł

- dział 801 ozdział 80110 § 6059 o kwotę 2 899 000 zł

- dział 851 rozdział 80154 § 4170 o kwotę 10.000 zł

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 10 000 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 22 500 zł

- dział 921 rozdział 92120 § 6230 o kwotę 7 500 zł.

Przewodniczący
mgr. Agnieszka Anna Sitarska
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Załacznik nr 3
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
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Załacznik nr 4
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Wydatki na programy i projekty 
realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszy 
Spójności 
Zalacznik4.doc

Załacznik nr 5
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Zalacznik5.doc

Załacznik nr 6
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Przychody i wydatki zakładów 
budżetowych na 2009 r. 
Zalacznik6.doc

Załacznik nr 7
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r. 
Zalacznik7.doc

Załacznik nr 8
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 
2009 i lata następne 
Zalacznik8.doc

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE:  

Ad.1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 977 000 zł w tym : 

Ad.2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 50 177 zł . 

Ad.3. Zmniejsza sie plan wydatków budżetowych o kwotę 2 464 177 zł . 

Ad.4. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 3 906 000 zł. 

Załacznik nr 1
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 czerwca 2009 r.

- dział 801- Oświata i wychowanie 957 000 zł. Jest to dotacja rozwojowa otrzymana zgodnie z umową Nr UDA-RPPD.03.01.00-20-004/08-00 na dofinansowanie projektu pod nazwą ''Budowa hali 

widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach'' . 

- dział 750- administracja publiczna - 15 000 zł. Są to dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu służbowego Urzędu Miasta.

- dział 756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych 20 000 zł. Są to dodatkowe wp ływy z op łat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonego przetargu na przebudowę ulic na osiedlu ''Muszkowie''. Zmniejszyła się ogólna kwota planowana na tą inwestycję , a tym samym zmniejszono dotację 
rozwojową otrzymaną na to zadanie o 50 177 zł . 

- Zmniejszono o 99 000 z ł środki własne przeznaczone na przebudowę ulic w osiedlu ''Muszkowie'' w związku z niższą kwotą uzyskaną w przetargu na to zadanie . Zmniejszono również o 50 177 zł dotację 
rozwojową otrzymaną na tą inwestycję. 

- Zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wypłatę diet radnym o 7 000 z ł , ponieważ dla dwóch radnych nie wypłaca się diety w związku z tym , że nie złożyli oni oświadczeń majątkowych.

- Z rezerwy budżetowej przeznaczono 36 000 z ł na wydatki inwestycyjne tj. budowę hali widowiskowo-sportowej .

- Zmniejszono plan wydatków budżetowych przeznaczonych na Zespół d/s Przedszkoli o 8 000 z ł w związku z likwidacją tego zespo łu od dnia 1 lipca b.r.

- Zmniejszono w planie finansowym środki własne przeznaczone na budowę hali § 6050 o kwotę 2 264 000 zł .

- W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu na budowę hali widowiskowo-sportowej zaiększono plan wydatków o kwotę 3 856 000 zł, w tym środki własne- 2 899 000 zł dotacja 

rozwojowa otrzymana z Urzędu Marsza łkowskiego w kwocie 957 000 zł . W związku ze skróceniem terminu realizacji inwestycji do 2 lat zwiększono wydatki w łasne na rok bieżący o 635 000 z ł , w tym o 

500 000 zł zwiększono kredyt . 

- Na zwalczanie alkoholizmu przeznaczono kwotę 20 000 zł.

- Zwiększono również dotację dla Siemiatyckiego Ośodka Kultury o 22 500 z ł z przeznaczeniem 15 000 z ł na zespół ''Ma łe Podlasie'' oraz kwoty 7 500 na pozosta łe wydatki bieżące.

- Przyznano dotację na ochronę zabytków w kwocie 7 500 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP w Siemiatyczach na renowację figury Św. Michała Archanioła.
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Uchwała Nr XXXII/143/09

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr
52, poz. 420 ) oraz art. 165, art. 168 ust. 2 pkt. 2 i art. 184 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U.
Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1318, Nr 249, poz. 1832; z 2007
r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.
1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 Nr 19, poz. 100) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 992 000 zł. 

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 50 177 zł. 

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 464 177 zł 

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 906 000 zł 

§ 5. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 32 268 927 zł, a plan wydatków 35 503 927 zł. Deficyt 
budżetowy w kwocie 3 235 000 zł będzie sfinansowany kredytem długoterminowym w kwocie 3 000 000 i wolnymi środkami w kwocie 
235.000 zł. 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnietego kredytu w kwocie 3 000 0000 zł wynikający z uchwalonego deficytu 
budżetowego na 2009 r. 

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały  

§ 8. W budżecie miasta na 2009 r. przyjętym uchwałą Nr XXVIII/125/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 21 stycznia 2009 r. w 
sprawie budżetu miasta na 2009 r. ( Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 508) załącznik Nr 3 pt. „Limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne w latach 2009-2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, załącznik nr 3a pn.” 
Zadania inwestycyjne na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, załącznik nr 4 pn. „Wydatki na 
programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznkiem Nr 4 
do niniejżej uchwały, załącznik nr 5 pn. „ Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do 
niniejszej uchwały, załącznik Nr 8 pn. „ Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2009 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z 
załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, załącznik Nr 9 pn.” Dotacje podmiotowe w 2009 r.” otrzymuje brzmienie z zgodnie z 
załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały i załącznik Nr 12 pn. „ Prognoza kwoty długu i spłat na 2009 r. i lata następne” otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego  

- dział 750 rozdział 75023 § 0870 o kwotę 15 000 zł

- dział 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę 20 000 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 6208 o kwotę 957 000 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6208 o kwotę 50 177 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 99 000 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6058 o kwotę 50 177 zł

- dział 750 rozdział 75022 § 3030 o kwotę 7 000 zł

- dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 36 000 zł

- dział 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 8.000 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 6050 o kwotę 2 264 000 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 6058 o kwotę 957 000 zł

- dział 801 ozdział 80110 § 6059 o kwotę 2 899 000 zł

- dział 851 rozdział 80154 § 4170 o kwotę 10.000 zł

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 10 000 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 22 500 zł

- dział 921 rozdział 92120 § 6230 o kwotę 7 500 zł.

Przewodniczący
mgr. Agnieszka Anna Sitarska

Załacznik nr 2
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne wlatach 2009-
2011 
Zalacznik2.doc

Załacznik nr 3
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r.

Zalacznik3.doc

Załacznik nr 4
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Wydatki na programy i projekty 
realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszy 
Spójności 
Zalacznik4.doc

Załacznik nr 5
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Zalacznik5.doc

Załacznik nr 6
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Przychody i wydatki zakładów 
budżetowych na 2009 r. 
Zalacznik6.doc

Załacznik nr 7
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r. 
Zalacznik7.doc

Załacznik nr 8
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 
2009 i lata następne 
Zalacznik8.doc

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE:  

Ad.1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 977 000 zł w tym : 

Ad.2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 50 177 zł . 

Ad.3. Zmniejsza sie plan wydatków budżetowych o kwotę 2 464 177 zł . 

Ad.4. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 3 906 000 zł. 

Załacznik nr 1
do Uchwały Nr. XXXII/143/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 czerwca 2009 r.

- dział 801- Oświata i wychowanie 957 000 zł. Jest to dotacja rozwojowa otrzymana zgodnie z umową Nr UDA-RPPD.03.01.00-20-004/08-00 na dofinansowanie projektu pod nazwą ''Budowa hali 

widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach'' . 

- dział 750- administracja publiczna - 15 000 zł. Są to dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu służbowego Urzędu Miasta.

- dział 756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych 20 000 zł. Są to dodatkowe wp ływy z op łat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonego przetargu na przebudowę ulic na osiedlu ''Muszkowie''. Zmniejszyła się ogólna kwota planowana na tą inwestycję , a tym samym zmniejszono dotację 
rozwojową otrzymaną na to zadanie o 50 177 zł . 

- Zmniejszono o 99 000 z ł środki własne przeznaczone na przebudowę ulic w osiedlu ''Muszkowie'' w związku z niższą kwotą uzyskaną w przetargu na to zadanie . Zmniejszono również o 50 177 zł dotację 
rozwojową otrzymaną na tą inwestycję. 

- Zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wypłatę diet radnym o 7 000 z ł , ponieważ dla dwóch radnych nie wypłaca się diety w związku z tym , że nie złożyli oni oświadczeń majątkowych.

- Z rezerwy budżetowej przeznaczono 36 000 z ł na wydatki inwestycyjne tj. budowę hali widowiskowo-sportowej .

- Zmniejszono plan wydatków budżetowych przeznaczonych na Zespół d/s Przedszkoli o 8 000 z ł w związku z likwidacją tego zespo łu od dnia 1 lipca b.r.

- Zmniejszono w planie finansowym środki własne przeznaczone na budowę hali § 6050 o kwotę 2 264 000 zł .

- W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu na budowę hali widowiskowo-sportowej zaiększono plan wydatków o kwotę 3 856 000 zł, w tym środki własne- 2 899 000 zł dotacja 

rozwojowa otrzymana z Urzędu Marsza łkowskiego w kwocie 957 000 zł . W związku ze skróceniem terminu realizacji inwestycji do 2 lat zwiększono wydatki w łasne na rok bieżący o 635 000 z ł , w tym o 

500 000 zł zwiększono kredyt . 

- Na zwalczanie alkoholizmu przeznaczono kwotę 20 000 zł.

- Zwiększono również dotację dla Siemiatyckiego Ośodka Kultury o 22 500 z ł z przeznaczeniem 15 000 z ł na zespół ''Ma łe Podlasie'' oraz kwoty 7 500 na pozosta łe wydatki bieżące.

- Przyznano dotację na ochronę zabytków w kwocie 7 500 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP w Siemiatyczach na renowację figury Św. Michała Archanioła.
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