
Uchwała Nr XX/109/09  

Rady Gminy Siemiatycze  

z dnia 24 lipca 2009 r.  

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2001r. 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, Nr 167, poz. 1759; 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 2008r. Nr 80, poz. 1111 )

oraz art. 165 , art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.

2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r 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 2008

r, Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.850 zł z tego: 

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.511 zł z tego: 

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 167.650 zł z tego: 

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 164.311 zł z tego: 

§ 5. Objaśnienia dotyczące zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

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

§ 7. 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”.  

§ 8. Na spłatę w 2009 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 134.260 zł przeznacza się nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Podlaskiego.  

1) Zadania zlecone: 350 zł 

a) 010, rozdział 01095 § 2010 350 zł

2) Zadania własne: 7.500 zł 

a) 758, rozdział 75801 § 2920 7.500 zł

1) Zadania własne : 4.511 zł 

a) 600, rozdział 60016 § 6330 4.511 zł

1) Zadania zlecone : 350 zł 

a) 010, rozdział 01095 § 4300 350 zł

2) Zadania własne : 167.300 zł 

a) 600, rozdział 60016 § 4270 135.000 zł

b) 750, rozdział 75023 § 4110 1.000 zł

c) 750, rozdział 75023 § 4170 3.000 zł

d) 750, rozdział 75023 § 4210 11.000 zł

e) 750, rozdział 75023 § 4300 4.000 zł

f) 750, rozdział 75023 § 4360 1.000 zł

g) 801, rozdział 80101 § 4170 300 zł

h) 801, rozdział 80101 § 4350 500 zł

i) 801, rozdział 80114 § 4300 2.000 zł

j) 801, rozdział 80101 § 4270 7.500 zł

k) 851, rozdział 85154 § 4210 2.000 zł

1) Zadania własne : 164.311 zł 

a) 600, rozdział 60016 § 6050 4.511 zł

b) 600, rozdział 60017 § 4270 135.000 zł

c) 750, rozdział 75023 § 4270 20.000 zł

d) 801, rozdział 80101 § 4210 2.800 zł

e) 851, rozdział 85154 § 4170 2.000 zł

1) Plan dochodów ogółem 14.096.610 zł.

2) Plan wydatków ogółem 16.145.409 zł z tego :

a) Zadania zlecone 2.069.499 zł

b) Zadania własne 14.075.910 zł

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

Andrzej Sycewicz 

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE  

Załącznik do Uchwały Nr 

XX/109/09 

Rady Gminy Siemiatycze 

z dnia 24 lipca 2009 r.

1) Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 3.339 zł .z następujących tytułów: 

- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2009r w sprawie korekty decyzji Ministra 

Finansów z dnia 27 lutego 2009r uległa zmniejszeniu o kwotę 4.511,00 zł ( z kwoty 1.353.900 zł na kwotę 

1.349.389zł), dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego

pn. ” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na zadanie „Dobre drogi poprawą 

bezpieczeństwa na obszarze Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych Nr 109501B, 10492B, 

109485B” Korekta związana jest ze zmianą zakresu realizacji zadań, zatwierdzoną przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo z dnia 18.07.2009r Nr 

FB.II.AK.3011-187/09 ) zwiększona została dotacja w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 

01095 o kwotę 350zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

- na podstawie decyzji Ministra Finansów ( pismo Nr ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009r) , ze 

środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznana została kwota 7.500zł na dofinansowanie 

wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (w szkole 

podstawowej w Szerszeniach). 

2) Plan wydatków zwiększył się o również o kwotę 3.339 zł 

- Dokonano zmian w planie wydatków zleconych i własnych. Dokonano również przesunięć miedzy 

paragrafami w poszczególnych rozdziałach i działach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek. 

- 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. 
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Uchwała Nr XX/109/09  

Rady Gminy Siemiatycze  

z dnia 24 lipca 2009 r.  

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2001r. 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, Nr 167, poz. 1759; 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 2008r. Nr 80, poz. 1111 )

oraz art. 165 , art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.

2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r 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 2008

r, Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.850 zł z tego: 

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.511 zł z tego: 

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 167.650 zł z tego: 

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 164.311 zł z tego: 

§ 5. Objaśnienia dotyczące zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

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

§ 7. 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”.  

§ 8. Na spłatę w 2009 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 134.260 zł przeznacza się nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Podlaskiego.  

1) Zadania zlecone: 350 zł 

a) 010, rozdział 01095 § 2010 350 zł

2) Zadania własne: 7.500 zł 

a) 758, rozdział 75801 § 2920 7.500 zł

1) Zadania własne : 4.511 zł 

a) 600, rozdział 60016 § 6330 4.511 zł

1) Zadania zlecone : 350 zł 

a) 010, rozdział 01095 § 4300 350 zł

2) Zadania własne : 167.300 zł 

a) 600, rozdział 60016 § 4270 135.000 zł

b) 750, rozdział 75023 § 4110 1.000 zł

c) 750, rozdział 75023 § 4170 3.000 zł

d) 750, rozdział 75023 § 4210 11.000 zł

e) 750, rozdział 75023 § 4300 4.000 zł

f) 750, rozdział 75023 § 4360 1.000 zł

g) 801, rozdział 80101 § 4170 300 zł

h) 801, rozdział 80101 § 4350 500 zł

i) 801, rozdział 80114 § 4300 2.000 zł

j) 801, rozdział 80101 § 4270 7.500 zł

k) 851, rozdział 85154 § 4210 2.000 zł

1) Zadania własne : 164.311 zł 

a) 600, rozdział 60016 § 6050 4.511 zł

b) 600, rozdział 60017 § 4270 135.000 zł

c) 750, rozdział 75023 § 4270 20.000 zł

d) 801, rozdział 80101 § 4210 2.800 zł

e) 851, rozdział 85154 § 4170 2.000 zł

1) Plan dochodów ogółem 14.096.610 zł.

2) Plan wydatków ogółem 16.145.409 zł z tego :

a) Zadania zlecone 2.069.499 zł

b) Zadania własne 14.075.910 zł

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

Andrzej Sycewicz 

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE  

Załącznik do Uchwały Nr 

XX/109/09 

Rady Gminy Siemiatycze 

z dnia 24 lipca 2009 r.

1) Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 3.339 zł .z następujących tytułów: 

- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2009r w sprawie korekty decyzji Ministra 

Finansów z dnia 27 lutego 2009r uległa zmniejszeniu o kwotę 4.511,00 zł ( z kwoty 1.353.900 zł na kwotę 

1.349.389zł), dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego

pn. ” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na zadanie „Dobre drogi poprawą 

bezpieczeństwa na obszarze Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych Nr 109501B, 10492B, 

109485B” Korekta związana jest ze zmianą zakresu realizacji zadań, zatwierdzoną przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo z dnia 18.07.2009r Nr 

FB.II.AK.3011-187/09 ) zwiększona została dotacja w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 

01095 o kwotę 350zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

- na podstawie decyzji Ministra Finansów ( pismo Nr ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009r) , ze 

środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznana została kwota 7.500zł na dofinansowanie 

wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (w szkole 

podstawowej w Szerszeniach). 

2) Plan wydatków zwiększył się o również o kwotę 3.339 zł 

- Dokonano zmian w planie wydatków zleconych i własnych. Dokonano również przesunięć miedzy 

paragrafami w poszczególnych rozdziałach i działach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek. 

- 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. 
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Uchwała Nr XX/109/09  

Rady Gminy Siemiatycze  

z dnia 24 lipca 2009 r.  

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2001r. 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, Nr 167, poz. 1759; 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 2008r. Nr 80, poz. 1111 )

oraz art. 165 , art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.

2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r 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 2008

r, Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.850 zł z tego: 

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.511 zł z tego: 

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 167.650 zł z tego: 

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 164.311 zł z tego: 

§ 5. Objaśnienia dotyczące zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

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

§ 7. 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”.  

§ 8. Na spłatę w 2009 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 134.260 zł przeznacza się nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Podlaskiego.  

1) Zadania zlecone: 350 zł 

a) 010, rozdział 01095 § 2010 350 zł

2) Zadania własne: 7.500 zł 

a) 758, rozdział 75801 § 2920 7.500 zł

1) Zadania własne : 4.511 zł 

a) 600, rozdział 60016 § 6330 4.511 zł

1) Zadania zlecone : 350 zł 

a) 010, rozdział 01095 § 4300 350 zł

2) Zadania własne : 167.300 zł 

a) 600, rozdział 60016 § 4270 135.000 zł

b) 750, rozdział 75023 § 4110 1.000 zł

c) 750, rozdział 75023 § 4170 3.000 zł

d) 750, rozdział 75023 § 4210 11.000 zł

e) 750, rozdział 75023 § 4300 4.000 zł

f) 750, rozdział 75023 § 4360 1.000 zł

g) 801, rozdział 80101 § 4170 300 zł

h) 801, rozdział 80101 § 4350 500 zł

i) 801, rozdział 80114 § 4300 2.000 zł

j) 801, rozdział 80101 § 4270 7.500 zł

k) 851, rozdział 85154 § 4210 2.000 zł

1) Zadania własne : 164.311 zł 

a) 600, rozdział 60016 § 6050 4.511 zł

b) 600, rozdział 60017 § 4270 135.000 zł

c) 750, rozdział 75023 § 4270 20.000 zł

d) 801, rozdział 80101 § 4210 2.800 zł

e) 851, rozdział 85154 § 4170 2.000 zł

1) Plan dochodów ogółem 14.096.610 zł.

2) Plan wydatków ogółem 16.145.409 zł z tego :

a) Zadania zlecone 2.069.499 zł

b) Zadania własne 14.075.910 zł

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

Andrzej Sycewicz 

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE  

Załącznik do Uchwały Nr 

XX/109/09 

Rady Gminy Siemiatycze 

z dnia 24 lipca 2009 r.

1) Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 3.339 zł .z następujących tytułów: 

- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2009r w sprawie korekty decyzji Ministra 

Finansów z dnia 27 lutego 2009r uległa zmniejszeniu o kwotę 4.511,00 zł ( z kwoty 1.353.900 zł na kwotę 

1.349.389zł), dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego

pn. ” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na zadanie „Dobre drogi poprawą 

bezpieczeństwa na obszarze Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych Nr 109501B, 10492B, 

109485B” Korekta związana jest ze zmianą zakresu realizacji zadań, zatwierdzoną przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo z dnia 18.07.2009r Nr 

FB.II.AK.3011-187/09 ) zwiększona została dotacja w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 

01095 o kwotę 350zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

- na podstawie decyzji Ministra Finansów ( pismo Nr ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009r) , ze 

środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznana została kwota 7.500zł na dofinansowanie 

wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (w szkole 

podstawowej w Szerszeniach). 

2) Plan wydatków zwiększył się o również o kwotę 3.339 zł 

- Dokonano zmian w planie wydatków zleconych i własnych. Dokonano również przesunięć miedzy 

paragrafami w poszczególnych rozdziałach i działach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek. 

- 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. ID: XLNBCTEQTMFYFRXMTYCEOVNMH. Podpisany. Strona 3 / 4



Uchwała Nr XX/109/09  

Rady Gminy Siemiatycze  

z dnia 24 lipca 2009 r.  

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2001r. 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, Nr 167, poz. 1759; 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 2008r. Nr 80, poz. 1111 )

oraz art. 165 , art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.

2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r 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 2008

r, Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.850 zł z tego: 

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.511 zł z tego: 

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 167.650 zł z tego: 

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 164.311 zł z tego: 

§ 5. Objaśnienia dotyczące zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

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

§ 7. 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”.  

§ 8. Na spłatę w 2009 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 134.260 zł przeznacza się nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Podlaskiego.  

1) Zadania zlecone: 350 zł 

a) 010, rozdział 01095 § 2010 350 zł

2) Zadania własne: 7.500 zł 

a) 758, rozdział 75801 § 2920 7.500 zł

1) Zadania własne : 4.511 zł 

a) 600, rozdział 60016 § 6330 4.511 zł

1) Zadania zlecone : 350 zł 

a) 010, rozdział 01095 § 4300 350 zł

2) Zadania własne : 167.300 zł 

a) 600, rozdział 60016 § 4270 135.000 zł

b) 750, rozdział 75023 § 4110 1.000 zł

c) 750, rozdział 75023 § 4170 3.000 zł

d) 750, rozdział 75023 § 4210 11.000 zł

e) 750, rozdział 75023 § 4300 4.000 zł

f) 750, rozdział 75023 § 4360 1.000 zł

g) 801, rozdział 80101 § 4170 300 zł

h) 801, rozdział 80101 § 4350 500 zł

i) 801, rozdział 80114 § 4300 2.000 zł

j) 801, rozdział 80101 § 4270 7.500 zł

k) 851, rozdział 85154 § 4210 2.000 zł

1) Zadania własne : 164.311 zł 

a) 600, rozdział 60016 § 6050 4.511 zł

b) 600, rozdział 60017 § 4270 135.000 zł

c) 750, rozdział 75023 § 4270 20.000 zł

d) 801, rozdział 80101 § 4210 2.800 zł

e) 851, rozdział 85154 § 4170 2.000 zł

1) Plan dochodów ogółem 14.096.610 zł.

2) Plan wydatków ogółem 16.145.409 zł z tego :

a) Zadania zlecone 2.069.499 zł

b) Zadania własne 14.075.910 zł

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

Andrzej Sycewicz 

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE  

Załącznik do Uchwały Nr 

XX/109/09 

Rady Gminy Siemiatycze 

z dnia 24 lipca 2009 r.

1) Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 3.339 zł .z następujących tytułów: 

- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2009r w sprawie korekty decyzji Ministra 

Finansów z dnia 27 lutego 2009r uległa zmniejszeniu o kwotę 4.511,00 zł ( z kwoty 1.353.900 zł na kwotę 

1.349.389zł), dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego

pn. ” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na zadanie „Dobre drogi poprawą 

bezpieczeństwa na obszarze Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych Nr 109501B, 10492B, 

109485B” Korekta związana jest ze zmianą zakresu realizacji zadań, zatwierdzoną przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo z dnia 18.07.2009r Nr 

FB.II.AK.3011-187/09 ) zwiększona została dotacja w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 

01095 o kwotę 350zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

- na podstawie decyzji Ministra Finansów ( pismo Nr ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009r) , ze 

środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznana została kwota 7.500zł na dofinansowanie 

wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (w szkole 

podstawowej w Szerszeniach). 

2) Plan wydatków zwiększył się o również o kwotę 3.339 zł 

- Dokonano zmian w planie wydatków zleconych i własnych. Dokonano również przesunięć miedzy 

paragrafami w poszczególnych rozdziałach i działach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek. 

- 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. 
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