
 

ZARZĄDZENIE  Nr 15/Fn/17 

                                                    Wójta  Gminy Somianka 

z dnia  31 października  2017 roku 

 

w sprawie zmian  do uchwały budżetowej Nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka 
z dnia 28 grudnia 2016 roku 

 

Na  podstawie  art.257 ust.1, ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz.U.z  2016 r. poz. 1870)   

 zarządza się co następuje :  

 

§ 1 

  

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 rok zgodnie  

    z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zmiany w planie wydatków w ust. 1 obejmują zmiany wydatków związanych    z realizacją 

    zadań z zakresu  administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z 

    załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia. 

                                                                       § 2 

Budżet Gminy Somianka na rok 2017 po zmianach zamyka się: 

1) po stronie dochodów kwotą 25.485.833,22 zł w tym dochody bieżące to 24.923.530,22 zł, 

dochody majątkowe to kwota 562.303,00 zł oraz dochody   związane z realizacją zadań   z 

zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 7.781.364,42 zł. 

2) po stronie wydatków kwotą 27.616.069,22 zł w tym wydatki bieżące to 22.340.114,22 zł, 

wydatki majątkowe to kwota 5.275.955,00 zł oraz związane z realizacją zadań  zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą  7.781.364,42 zł. 

                                                                        § 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy 

 

                                                                        § 4 

 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017. 

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów 

prawa miejscowego. 

 

 

                                                                                               Wójt Gminy 

                                                                                           Andrzej Żołyński 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Nr 14/Fn/17 z dnia 23 października  2017 roku. 

 

 W załączniku r 1 do niniejszego zarządzenia o zmianie dochodów dokonuje się 

następujących zmian: 

- w dziale 010- rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się dochody o kwotę 118.892,16 zł z 

przeznaczeniem na „dopłaty do paliwa rolniczego” na zwrot części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. 

- w dziale 750 – administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 7.752,00 zł z 

przeznaczeniem na realizacje wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, 

ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, 

- w dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 1.285,00 zł na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, ponadto w 

związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się dochody z udziałem środków z UE z 

rozdziału 80101 – szkoły podstawowe do rozdziału 80195 – pozostała działalność zgodnie z 

treścią otrzymanych już dochodów na r-ek bankowy. 

- w dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się dochody na ogólna kwotę 8.944,00 zł w tym 

kwota 400,00 zł są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, kwota 

2.800,00 zł przeznaczona jest na dofinasowanie wypłat zasiłków okresowych, kwota 5.744,00 

zł przeznaczona jest na wypłatę dodatku w wysokości . 250,00 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego. 

- w dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 7.000,00 zł 

na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

- w dziale 855-rodzina zwiększa się dochody o kwotę 133.751,00 zł w tym kwota 132.760,00 

zł przeznaczona jest na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego a 

kwota991,00 zł przeznaczona jest na zatrudnienie asystenta rodziny. 

   

W załączniku Nr 2 o zmianie w planie wydatków  do niniejszego zarządzenia dokonuje się 

zmian w rozdziałach w których nastąpiła zmiana dochodów, ponadto dokonuje się zmian do 

przewidywanego wykonania.    W załączniku nr 2b dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w 

kwocie 15.000,00 zł 

W załączniku Nr 3 o udzielonych dotacjach zwiększa się dotacje celowe na zakup 

podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia. 

 

                                                                                  Wójt Gminy 

                                                                             Andrzej Żołyński 

 

 


