
       ZARZĄDZENIE NR 84/18 

  WÓJTA GMINY KAMIENNIK 

      z dnia 19 listopada 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 zmiany planu dochodów bieżących, w tym: 

- zwiększenie o kwotę 10 480,68 zł, 

- zmniejszenie o kwotę 42 543,83 zł. 

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących, w tym: 

- zwiększenie o kwotę 10 480,68 zł, 

- zmniejszenie o kwotę 42 543,83 zł. 

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:  

 

1. Dochody ogółem:   17 265 637,60 zł  

w tym dochody bieżące:  16 923 280,61 zł  

           dochody majątkowe              342 356,99  zł 

2. Przychody:      1 463 600,00 zł 

3. Wydatki:    18 353 607,60 zł   

w tym wydatki bieżące:  16 936 168,60 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 84/18 

                                                                                                                                                                 Wójta Gminy Kamiennik 

                                                                                                                                                                 z dnia 19.11.2018 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 

        Zwiększenia 10 480,68 0 

751  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
1 180,00 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 

1 180,00 0 

852  Pomoc społeczna 170,00 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 

170,00 0 

855  Rodzina 9 130,68 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 

9 130,68 0 

          Zmniejszenia -42 543,83 0 

750  Administracja publiczna -1 000,00 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 

-1 000,00 0 

852  Pomoc społeczna -543,83 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 

-543,83 0 

855  Rodzina -41 000,00 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 

-9 000,00 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 

-32 000,00 0 

  Razem dochody bieżące -32 063,15 0 

 

 

 

 



 

 

 

 

Plan wydatków bieżących                                                                                        (w zł)                                                                                                                                                                                                                                             

Dział Rozdz. Nazwa 

Plan 

 na 2018 r.   

          
(5+8) 

z tego wyodrębnia się: 

wydatki 

jednostek 

budżeto-

wych  

(6+7) 

w tym:  

świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych 

wynagrodze

nia                          

i składki      

od nich 

naliczane 

wydatki 

związane                 

z realizacją 

zadań 

statutowych 

jednostki 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Zwiększenia 10 480,68 1 404,68 0 1 404,68 9 076,00 

751   

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli 

 i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

1 180,00 1 180,00 0 1 180,00 0 

 75109 

Wybory do rad  gmin, rad powiatów                  

i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

1 180,00 1 180,00 0 1 180,00 0 

852  Pomoc społeczna 170,00 170,00 0 170,00 0 

 85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

170,00 170,00 0 170,00 

 

 

 

0 

855  Rodzina 9 130,68 54,68 0 54,68 9 076,00 

 85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie         

z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

9 076,00 0 0 0 9 076,00 

 85503 Karta Dużej Rodziny 54,68 54,68 0 54,68 0 

     Zmniejszenia -42 543,83 -1 000,00 0 -1 000,00 -41 543,83 

750  Administracja publiczna -1 000,00 -1 000,00 0 -1 000,00 0 

 75011 Urzędy wojewódzkie -1 000,00 -1 000,00 0 -1 000,00 0 

852  Pomoc społeczna -543,83 0 0 0 -543,83 

 85215 Dodatki mieszkaniowe -543,83 0 0 0 -543,83 

855  Rodzina -41 000,00 0 0 0 -32 000,00 

 85501 Świadczenia wychowawcze -32 000,00 0 0 0 -32 000,00 

 85504 Wspieranie rodziny -9 000,00 0 0 0 -9 000,00 

  Razem wydatki bieżące -32 063,15 404,68 0 404,68 -32 467,83 

 


