ZARZĄDZENIE NR 116/2020
WÓJTA GMINY KAMIENNIK
z dnia 11 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.),
zarządzam co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:
1. Dochody ogółem:
w tym dochody bieżące:
dochody majątkowe
2. Przychody:
3. Wydatki:
w tym wydatki bieżące:
wydatki majątkowe
4. Rozchody:

19 751 662,32 zł
18 861 806,67 zł
889 855,65 zł
1 354 414,00 zł
20 769 527,32 zł
18 672 527,32 zł
2 097 000,00 zł
336 549,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia nr 116/2020
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 11.12.2020 r.

Plan dochodów bieżących
Dział

(w zł)
Plan na 2020 rok

§

Źródło dochodów

w tym:

ogółem
1

2

3

4

Zmniejszenia
852
Pomoc społeczna
2030
854
2030

dotacje i środki na
progr. Z udziałem
środków art..5 ust.1
pkt 2 i 3
5

-21 852,12
-18 239,00

0
0

-18 239,00

0

Edukacyjna opieka wychowawcza

-3 613,12

0

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

-3 613,12

0

-21 852,12

0

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

Razem dochody bieżące

Plan wydatków bieżących

(w zł)
z tego wyodrębnia się:

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan
na
2020 r.
(5+7)

1

852

854

2

3

Zmniejszenia
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
85213
z pomocy społecznej oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc
w naturze oraz składki
85214
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
85216 Zasiłki stałe
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
85415
o charakterze socjalnym
Razem:

4

wydatki
jednostek
budżetowych

(6)
5

w tym:
wydatki
związane z
realizacją
zadań
statutowych
jednostki
6

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
7

-21 852,12
-18 239,00

-1 494,00
-1 494,00

-1 494,00
-1 494,00

-20 358,12
-16 745,00

-1 494,00

-1 494,00

-1 494,00

0

-8 000,00

0

0

-8 000,00

-8 745,00

0

0

- 8 745,00

- 3 613,12

0

0

- 3 613,12

-3 613,12

0

0

-3 613,12

-21 852,12

-1 494,00

-1 494,00

-20 358,12

