
UCHWAŁA NR XXIV/127/16
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214,  art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 
239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz.885 z późn. zm.)  Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/65/15 Rady Gminy  Kamiennik  z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały 
budżetowej na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1  do 
niniejszej uchwały.

2. W planie zadań jednostek pomocniczych, w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się zmiany jak
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Słonina
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                                                                                                                            Załącznik Nr 1 
                                                                                                                            do Uchwały nr XXIV/127/16 
                                                                                                                            Rady Gminy Kamiennik 
                                                                                                                            z dnia 24 listopada 2016 r.  
Plan dochodów bieżących 
 (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 0,00 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 

 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 

  Razem dochody bieżące 0,00 0 

 
Plan wydatków bieżących 
                                                                                                                                                    (w zł)  

z tego wyodrębnia się: 
w tym: 

Dział Rozdz Nazwa 
Plan na 2016 

r.                                               
(5) 

wydatki 
jednostek 

budżetowych 
(6) 

wydatki 
związane z 

realizacją zadań 
statutowych 

jednostki 
1 2 3 4 5 6 

010  Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 

 01005 
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 

-4 151,00 -4 151,00 -4 151,00 

 01095 Pozostała działalność 4 151,00 4 151,00 4 151,00 

600  Transport i łączność 1 096,65 1 096,65 1 096,65 
 60017 Drogi wewnętrzne 1 096,65 1 096,65 1 096,65 

900  
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

-1 096,65 -1 096,65 -1 096,65 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -1 096,65 -1 096,65 -1 096,65 
  Razem wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 
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                                                                                                                           Załącznik Nr 2 
                                                                                                                           do Uchwały nr XXIV/127/16 
                                                                                                                           Rady Gminy Kamiennik 
                                                                                                                           z dnia 24 listopada  2016 r.  
 

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok 
 

                                                                                                                                                                           (w zł) 
Klasyfikacja z tego:   

wydatki bieżące, w tym: 
wydatki 
jednostek 
budżetowych 

Dział Rozdział 
Treść 

Wydatki 
ogółem 

ogółem: 

zad. statutowe 

1 2 3 4 5 6 

    sołectwo Lipniki 0,00 0,00 0,00 

600 60017 Remont dróg i placów gminnych 1 096,65 1 096,65 1 096,65 

900 90004 
Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do 
kosiarek 

-1 096,65 -1 096,65 -1 096,65 
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Uzasadnienie

1.Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących – dział 010 – kwota 4 151,00 zł, następuje
w wyniku otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji dokonanych przez Wojewodę Opolskiego, w celu
dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru zadań wykonywanych przez gminę.

2.Zmiana w planie wydatków bieżących – dział 600 i 900 – kwota 1 096,65 zł, wprowadzona zostaje na
wniosek sołectwa Lipniki o zmianę wartości przedsięwzięć przedstawionych w tabeli.
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