
 

 ZARZĄDZENIE NR 60/13 
WÓJTA GMINY KAMIENNIK 

        z dnia 29 listopada  2013  roku                  
 
 
w sprawie zmiany budżetu gminy  
 
 
                          Na podstawie art. 257 pkt.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 
zarządzam co następuje: 
 
 
§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 57 898,68 zł  (załącznik nr 1). 
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57 898,68 zł (załącznik nr 2). 
 
 
 
§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:  
Dochody ogółem:   14 566 830,32 zł  

w tym dochody bieżące:  14 231 225,43 zł  
           dochody majątkowe      335 604,89  zł 

1. Przychody:         697 220,00 zł 
2. Wydatki:    14 244 902,32 zł   

w tym wydatki bieżące:              13 093 902,32 zł 
          wydatki majątkowe    1 151 000,00 zł 

3. Rozchody:      1 019 148,00 zł 
 
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                      Załącznik nr 1 
                                                                                                                                                                                      do zarządzenia nr 60/13 
                                                                                                                                                                                      Wójta Gminy Kamiennik 
                                                                                                                                                                                      z dnia 29.11.2013 

Plan dochodów bieżących 
                                   (w zł) 

      Plan na 2013 rok 

Dział § Źródło dochodów 

ogółem 

w tym: 

      

dotacje i środki na 
programy 

finansowane                
z udziałem środków 
art..5 ust.1 pkt 2 i 3 

1 2 3 4 5 

852   Pomoc społeczna -35 851,00 0,00 

 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie  ustawami 

-38 392,00 

  

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 

2 541,00 
  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza -22 047,68   

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 

-22 047,68 
  

    Razem dochody bieżące -57 898,68 0,00 

 

 

Plan wydatków bieżących 
(w zł) 

Dział Rozdział Nazwa 
Plan na 
2013 r.                                                   

(5+8) 

z tego wyodrębnia się: 

wydatki 
jednostek 

budżetowych 
(6+7) 

w tym: 

świadczenia 
na rzecz osób 

fizycznych 
wynagrodzenia 

i składki od 
nich naliczane 

wydatki 
związane z 
realizacją 

zadań 
statutowych 

jednostki 

1 2 3 4 5 6 7 8 

852   Pomoc społeczna -35 851,00 -1 511,00 403,00 -1 914,00 -34 340,00 

  85212 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego -37 070,00 0,00 0,00  0,00 -37 070,00 

  85213 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej -1 914,00 -1 914,00 0,00 -1 914,00 0,00 

  85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 416,00 0,00 0,00  0,00 8 416,00 

  85216 Zasiłki stałe -5 686,00 0,00 0,00 0,00 -5 686,00 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej 403,00 403,00 403,00 0,00 0,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza -22 047,68 0,00 0,00 0,00 -22 047,68 

  85415 Pomoc materialna dla uczniów -22 047,68 0,00  0,00 0,00 -22 047,68 

    Razem wydatki bieżące -57 898,68 -1 511,00 403,00 -1 914,00 -56 387,68 

 


