
       ZARZĄDZENIE NR 24/12 
        WÓJTA GMINY KAMIENNIK                        

              z dnia 28 maja  2012  roku                  
 
 
w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany zarządzenia  
 
 
 
                          Na podstawie art. 257 pkt.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
zarządzam co następuje: 
 
 
§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 138 135,00 zł  (załącznik nr 1). 
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 138 135,00 zł (załącznik nr 1). 
 
 
§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:  
1. Dochody ogółem:               13 032 696,55 zł  

w tym dochody bieżące:  12 105 439,55 zł  
           dochody majątkowe      927 257,00 zł 

2. Przychody:         585 233,00 zł 
3. Wydatki:    12 113 799,55 zł   

w tym wydatki bieżące:              11 258 253,55 zł 
          wydatki majątkowe       855 546,00 zł 

4. Rozchody:       1 504 130,00 zł 
   
§ 3. W zarządzeniu nr 15/12 z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy wprowadza 
się następujące zmiany: 
w załączniku nr 1,  tabela  „Plan dochodów bieżących” , w dziale 852 zapis: „§ 2030 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” 
zastępuje się zapisem: „§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami”. 
 
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do zarządzenia  
Wójta Gminy Kamiennik 

                            Nr 24/12  z dnia 28.05..2012 r. 
1. ZMIANA PLANU  DOCHODÓW: 
 

1. Plan dochodów  bieżących:   

      Plan na 2012 rok 

Dział § Źródło dochodów w tym: 

      
ogółem dotacje i środki na programy 

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

1 2 3 4 5 
750  Administracja publiczna -135,00 0,00 

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

-135,00  

852   Pomoc społeczna -138 000,00 0,00 

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

-154 000,00  

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

16 000,00  

    Razem dochody bieżące -138 135,00 0,00 
 

 
 
2. ZMIANA PLANU  WYDATKÓW: 
 

1. Plan wydatków bieżących: 
Klasyfikacja  z tego:                      

wydatki jednostek 
budżetowych,  

 
 
Dział Rozdział 

 

  
Nazwa 

  
Wydatki                                     
ogółem 

 wynagrodz. 
 i skład. 

zad. 
statutowe 

świadczenia 
na rzecz 

osób 
fizycznych 

1 2 3 4 5 6 7 
750  Administracja publiczna -135,00 -135,00   

 75011 Urzędy wojewódzkie -135,00 -135,00   
852  Pomoc społeczna -138 000,00  -2 000,00 -136 000,00 
      85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-154 000,00  

 

-154 000,00 

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

18 000,00  
 

18 000,00 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej -2 000,00  -2 000,00  
  

Razem wydatki bieżące -138 135,00 
 

-135,00 
 

-2 000,00 
 

-136 000,00 
 

 
 
 


