
ZARZĄDZENIE NR 67/15 
WÓJTA GMINY KAMIENNIK 
z dnia 5 października 2015  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 rozdysponowania części rezerwy ogólnej na wydatki bieżące                            
w wysokości 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem. 
2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4 549,83 zł, zgodnie z załącznikiem                  
do zarządzenia. 
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 549,83 zł, zgodnie z załącznikiem                   
do zarządzenia. 
 
§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:  
1. Dochody ogółem:   13 931 884,72 zł  

w tym dochody bieżące:  12 805 727,72 zł  
           dochody majątkowe  1 126 157,00  zł 

2. Przychody:    2 503 919,00 zł 
3. Wydatki:    14 842 812,72 zł   

w tym wydatki bieżące:  12 626 074,72 zł 
          wydatki majątkowe    2 216 738,00 zł 

4. Rozchody:       1 592 991,00 zł 
 
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                            Załącznik                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                            do zarządzenia nr 67/15 
                                                                                                                                                                            Wójta Gminy Kamiennik 
                                                                                                                                                                            z dnia 05.10.2015 r. 
 

1. Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 2015 rok 
Dochody bieżące 
                                                                                                                                                                    Tabela nr 1                      (w zł) 

      Plan na 2015 rok 
Dział § Źródło dochodów w tym: 

      
ogółem 

dotacje i środki na 
programy z  

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

1 3 4 5 6 

801   Oświata i wychowanie -4 549,83 0,00 

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

-4 549,83 0,00 

    Razem dochody bieżące -4 549,83 0,00 

 
2. Wydatki budżetu Gminy Kamiennik na 2015 rok 
Wydatki bieżące 
                                                                                                                                        Tabela nr 2                    (w zł) 

z tego wyodrębnia się: 
 

Dział Rozdz Nazwa 
Plan na 2015 

r.                                                   
(5) 

wydatki 
jednostek 

budżetowych 
(6) 

wydatki 
związane z 

realizacją zadań 
statutowych 

jednostki 
1 2 3 4 5 6 

600  Transport i łączność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

 60017 Drogi wewnętrzne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

758  Różne rozliczenia -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 

801  Oświata i wychowanie -4 549,83 -4 549,83 -4 549,83 

 80101 Szkoły podstawowe -449,96 -449,96 -449,96 

 80110 Gimnazja -3 849,90 -3 849,90 -3 849,90 

 80150 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 
zawodowych oraz szkołach artystycznych 

-249,97 -249,97 -249,97 

  Razem wydatki bieżące -4 549,83 -4 549,83 -4 549,83 

 


