UCHWAŁA NR XXII/107/12
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 8 listopada 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.
1241 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239,
art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z
późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały
budżetowej na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) dokonuje się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2.1.Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:
1) Dochody ogółem:
- dochody bieżące:
- dochody majątkowe:
2) Przychody:
3) Wydatki ogółem:
- wydatki bieżące:
- wydatki majątkowe:
4) Rozchody:

13 959 193,48 zł
12 914 009,51 zł,
1 045 183,97 zł,
349 033,00 zł,
12 804 096,48 zł, w tym:
11 936 850,48 zł,
867 246,00 zł,
1 504 130,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/107/12
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 08.11.2012
r.

Dochody bieżące

(w zł)

Plan na 2012 rok
Dział

1

§

Źródło dochodów

2

750

3

Administracja publiczna
2460

801

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych

w tym:

ogółem

dotacje i środki na
programy finansowane
z udziałem środków
art..5 ust.1 pkt 2 i 3

4

5

55 000,00
55 000,00

Oświata i wychowanie

2 355,20

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin(związków gmin),powiatów(związków
powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 355,20
139 369,00

2010

Pomoc społeczna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Razem dochody bieżące

196 724,20

852

2030

0,00

0,00

0,00

47 983,00
91 386,00
0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXII/107/12
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 08.11.2012
r.

Wydatki bieżące
(w zł
z tego wyodrębnia się:

Dział

Rozdz

Nazwa

Plan na
2012 r.
(5)

1

2

750

3

75095

Administracja publiczna
Pozostała działalność

80110

Oświata i wychowanie
Gimnazja

801
852

Pomoc społeczna

4

wydatki
jednostek
budżetowych
(6+7)
5

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją zadań
statutowych
jednostki

6

7

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
8

55 000,00
55 000,00

55 000,00
55 000,00

55 000,00
55 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 355,20
2 355,20

2 355,20
2 355,20

2 355,20
2 355,20

0,00
0,00

0,00
0,00

139 369,00

107 574,00

0,00 107 574,00

31 795,00

45 345,00

0,00

0,00

0,00

45 345,00

0,00

2 638,00

0,00

0,00 104 936,00

0,00

85213

Świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej

2 638,00

2 638,00

85214

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

104 936,00

104 936,00

85295

Pozostała działalność

-13 550,00

0,00

Razem wydatki bieżące

196 724,20

164 929,20

85212

w tym:

0,00

0,00

-13 550,00

57 355,20 107 574,00

31 795,00

Uzasadnienie:
1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 następuje w wyniku pozyskania środków
finansowych na organizację robót publicznych.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 801 następuje w wyniku wprowadzenia do planu
środków finansowych pozyskanych na prowadzenie dodatkowych zajęć j. angielskiego dla uczniów gimnazjum.

3. Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 dokonana zostaje w związku z wpływem
decyzji o zmianach kwot dotacji na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej.

