
     ZARZĄDZENIE NR 76/16 
WÓJTA GMINY KAMIENNIK 
z dnia  30 listopada 2016  roku 

  
 
w sprawie zmiany budżetu gminy  
 
 

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 pkt.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)  
zarządzam co następuje: 
 
§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów bieżących: 
1) zwiększa się o kwotę 899,00 zł,  
2) zmniejsza się o kwotę 78 658,52 zł, 
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących: 
1) zwiększa się o kwotę 899,00 zł, 
2) zmniejsza się o kwotę 78 658,52 zł, 
3) rozdysponowuje się  rezerwę ogólną w wysokości  34 500,00 zł  na wydatki bieżące 
- zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:  
1. Dochody ogółem:   15 937038,86 zł  

w tym dochody bieżące:  15 860 737,18 zł  
           dochody majątkowe             76 301,68  zł 

2. Przychody:        477 455,00 zł 
3. Wydatki:    15 883 438,86 zł   

w tym wydatki bieżące:  15 357 656,86 zł 
          wydatki majątkowe       525 782,00 zł 

4. Rozchody:              531 055,00 zł 
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                              Załącznik                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              do zarządzenia nr 76/16 
                                                                                                                                                              Wójta Gminy Kamiennik 
                                                                                                                                                               z dnia 30.11.2016 r.  
 

Plan dochodów bieżących  
1. Zwiększenia: 
                                                                                                                                                                 (w zł) 

       Plan na 2016 rok 

Dział § Źródło dochodów w tym: 

      
ogółem 

dotacje i środki na 
progr.z udziałem 
środków art..5 ust.1 

pkt 2 i 3 

1 2 3 4 5 

750   Administracja publiczna 899,00 0 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

899,00 0 

    Razem dochody bieżące 899,00 0,00 

 
2. Zmniejszenia: 
                                                                     (w zł) 

      Plan na 2016 rok 

Dział § Źródło dochodów w tym: 

      
ogółem 

dotacje i środki na 
progr.z udziałem 
środków art..5 ust.1 

pkt 2 i 3 

1 2 3 4 5 
010   Rolnictwo i łowiectwo -4 151,00 0 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

-4 151,00 0 

852   Pomoc społeczna -56 507,52 0 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

-4 513,52 0 

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

-47 994,00 0 

  2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom  
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
związane   z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

-4 000,00 
0 
 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza -18 000,00 0 

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

-18 000,00 0 

    Razem dochody bieżące -78 658,52 0,00 

 
 
 



Plan wydatków bieżących 
                                                                                                         (w zł)  

z tego wyodrębnia się: 
w tym: 

Dział Rozdz Nazwa 
Plan na 
2016 r.                                                   

(5+8 ) 

wydatki 
jednostek 

budżetowych 
(6+7) 

wynagrodzenia 
i składki od 

nich naliczane 

wydatki 
związane z 
realizacją 

zadań 
statutowych 

jednostki 

świadczeni
a 

 na rzecz 
osób 

fizycznych 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                         
   1.          Zwiększenia: 
750   Administracja publiczna 899,00 899,00 899,00 0,00 0,00 

  75011 Urzędy wojewódzkie 899,00 899,00 899,00 0,00 0,00 

    Razem wydatki bieżące 899,00 899,00 899,00 0,00 0,00 
                             
   2.            Zmniejszenia:                                                                                                                        
010   Rolnictwo i łowiectwo -4 151,00 -4 151,00 -3 736,00 -415,00 0,00 

  01095 Pozostała działalność -4 151,00 -4 151,00 -3 736,00 -415,00 0,00 

852   Pomoc społeczna -56 507,52 -4 363,01 0,00 -4 363,01 -52 144,51 
  85211 Świadczenia wychowawcze -4 000,00 0,00     -4 000,00 

  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 -4 360,00 -4 360,00 0,00 -4 360,00 0,00 

  85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe -43 000,00 0,00 0,00 0,00 -43 000,00 

  85215 Dodatki mieszkaniowe -153,52 -3,01 0,00 -3,01 -150,51 

  85216 Zasiłki stałe -4 994,00 0,00 0,00 0,00 -4 994,00 

854   
Edukacyjna opieka 
wychowawcza -18 000,00 0,00 0,00 0,00 -18 000,00 

  85415 
Pomoc materialna dla 
uczniów -18 000,00 0,00 0,00   -18 000,00 

    Razem wydatki bieżące -78 658,52 -8 514,01 -3 736,00 -4 778,01 -70 144,51 
 
3. Rozdysponowanie rezerwy                                                                                                                      (w zł)                                                                                                      

z tego wyodrębnia się: 
w tym: 

Dział Rozdz Nazwa 
Plan na 
2016 r.                                                   

(5+7) 

wydatki 
jednostek 

budżetowych 
(6) 

wynagrodzenia 
i składki od 

nich naliczane 

wydatki 
związane z 
realizacją 

zadań 
statutowych 

jednostki 
1 2 3 4 5 6 7 

700   Gospodarka mieszkaniowa 34 500,00 34 500,00 0,00 34 500,00 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34 500,00 34 500,00 0,00 34 500,00 

758   Różne rozliczenia -34 500,00 -34 500,00 0,00 -34 500,00 

  75818 Rezerwy ogólne i celowe -34 500,00 -34 500,00 0,00 -34 500,00 

    Razem wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 
 


