
       ZARZĄDZENIE NR 66/18 

  WÓJTA GMINY KAMIENNIK 

     z dnia  28 września 2018  roku 

 

 

w sprawie zmiany budżetu gminy  

 

 

Na podstawie art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)  

zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 6 738,97 zł                      

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia 

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 6 738,97 zł                      -  

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:  

1. Dochody ogółem:   16 559 909,17 zł  

w tym dochody bieżące:  16 217 552,18 zł  

           dochody majątkowe           342 356,99  zł 

2. Przychody:      1 463 600,00 zł 

3. Wydatki:    17 647 879,17 zł   

w tym wydatki bieżące:  16 230 440,17 zł 

          wydatki majątkowe    1 417 439,00 zł 

4. Rozchody:                    375 630,00 zł 

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      Załącznik                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                      do zarządzenia nr 66/18 

                                                                                                                                                                      Wójta Gminy Kamiennik 

                                                                                                                                                                      z dnia 28.09.2018 r. 

 

Plan dochodów  bieżących                                                                                                 (w zł) 

      Plan na 2018 rok 

Dział § Źródło dochodów 

ogółem 

w tym: 

      

dotacje i środki na 
progr.z udziałem 

środków art..5 ust.1 

pkt 2 i 3 

1 2 3 4 5 

          Zmniejszenia -6 738,97 0 

801  Oświata i wychowanie -109,97 0 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami 

-109,97 0 

855  Rodzina -6 629,00 0 

 2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  

w wychowywaniu dzieci 

-6 629,00 0 

  Razem dochody bieżące -6 738,97 0 

 

Plan wydatków bieżących                                                                                        (w zł)                                                                                                                                                                                                                                             

Dział Rozdz. Nazwa 

Plan 

 na 2018 r.   

          
(5+7) 

z tego wyodrębnia się: 

wydatki 

jednostek 

budżeto-

wych  

(6) 

w tym:  

świadcze-

nia na 

rzecz osób 

fizycznych 

wydatki 

związane                 

z realizacją 

zadań 

statutowych 

jednostki 

1 2 3 4 5 6 7 

   Zmniejszenia -6 738,97 -109,97 -109,97 -6 629,00 

801  Oświata i wychowanie -109,97 -109,97 -109,97 0 

 80153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

-109,97 -109,97 -109,97 0 

855  Rodzina -6 629,00 0 0 -6 629,00 

 85501 Świadczenia wychowawcze -6 629,00 0 0 -6 629,00 

  Razem wydatki bieżące -6 738,97 -109,97 -109,97 -6 629,00 

 

 

 


