
ZARZĄDZENIE Nr 11Fn/17 
Wójta Gminy Somianka 

z dnia 24 lutego 2017 roku 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXXl177/16 Rady Gminy 50mianka 
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 dochodów w budżecie gminy na 2017 rok zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zmiany w planie dochodów w ust. 1 obejmują zmiany dochodów związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 a do niniejszego zarządzenia 

§2 
1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 rok zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 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 2a do niniejszego zarządzenia. 

§3 
Budżet Gminy Somianka na rok 2017 po zmianach zamyka się: 
1) po stronie dochodów kwotą 22.929.722,00 zł w tym dochody bieżące to 22.929.722,00 zł 
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych gminie kwotą 7.021.937,00 zł. 
2) po stronie wydatków kwotą 22.241.398,00 zł w tym wydatki bieżące to 20.086.398,00 zł, 
wydatki majątkowe to kwota 2.155.000,00 zł oraz związane z realizacją zadań zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 7.021.937,00 zł. 

§4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017. 
Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie rzewidzianym dla aktów 
prawa mIeJscowego. 



Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Nr 11Fn/17 z dnia 24 lutego 2017 roku. 

W załączniku r 1 do niniejszego zarządzenia o zmianie dochodów dokonuje się 
następujących zmian: 
- w dziale- 750- administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 245,00 zgodnie z 
pismem Nr FIN-I-3111.8.3.2017 z MUW, 
W dziale 852- pomoc społeczna- zmniejsza się dochody o kwotę 29.200,00 zgodnie z pismem 
nr FIN-1-1.3111.23 .3.2017 informującym o kwotach dochodów i dotacji wynikających z 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017, 
W dziale 855 - rodzina - zwiększa się dochody o kwotę 70.056,00 zł O zgodnie z pismem nr 
FIN-1-I.3111.23.3.2017 informującym o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji 
Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017, oraz zgodnie z pismem NR FIN-I3111.19.2.2017 
zwiększającym dochody o kwotę 56,00zł na Kartę Dużej 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. 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 80150- realizacja zad 'wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzież w szkołach podstawowych i 
gimnazjach o kwotę 79.854,00 zł zgodnie z metryczką s wencji oświatowej 2017. 

Wójt iny 
Andrzej . błyński 

http:FIN-1-1.3111.23


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/Fn/17 Wójta Gminy z dnia 24 lutego 2017 r. 

Zmiany w planie dochodów w budżecie na 2017 rok 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

750 Administracja publiczna 47908,00 245,00 48153,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 44908,00 245,00 45153,00 

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 

44908,00 245,00 45153,00 

852 Pomoc społeczna 252400,00 - 29 200,00 223200,00 

85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

23400,00 3000,00 26400,00 

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 

13600,00 2000,00 15600,00 

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

9800,00 1 000,00 10800,00 

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

13700,00 - 400,00 13300,00 

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

13700,00 - 400,00 13300,00 

85216 Zasiłki stałe 69400,00 - 400,00 69000,00 

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

69400,00 - 400,00 69000,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej ~ 65900,00 - 400,00 65500,00 

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

65900,00 - 400,00 65500,00 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 70000,00 - 31 000,00 39000,00 

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

70000,00 - 31 000,00 39000,00 



855 Rodzina 6890000,00 70056,00 6960056,00 

85501 Świadczenie wychowawcze 4603000,00 7000,00 4610000,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone 

2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 4603000,00 7000,00 4610000,00 
realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 
::iwladczema rodzinne, śWladczeme z funduszu alimentacyjnego oraz SRfaOKI 

85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2287000,00 63000,00 2350000,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2287000,00 63000,00 2350000,00 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 56,00 56,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

~2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 56,00 56,00 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

Razem: 22888621,00 41101,00 .2 ~29 722,00 

VV6jt Gminy 
And rzaj 2:ołyński 

.



Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 1/Fn/17 Wójta Gminy z dnia 24 lutego 2017 r. 

z . . d h d'mlany w (?Iame oc o ow zWlązanych rz rea IzacJą zad ' an z zak d' . t d h d' I h 2017resu a mmls racJI rzc owej I mnyc za an z econyc ~mlme na r. 
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

750 Administracja publiczna 44 908,00 245,00 45153,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 44908,00 245,00 45153,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 44908,00 245,00 45153,00 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

852 Pomoc społeczna 13600,00 2000,00 15600,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 13600,00 2000,00 15600,00 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 13600,00 2000,00 15600,00 

l(zwiCjzkom gmin zwi_ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 

855 Rodzina 6890000,00 70056,00 6960056,00 

85501 Świadczenie wychowawcze 4603000.00 7000,00 4610000,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone 

2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 4603000,00 7000,00 4610000.00 
realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 
I~wlaoczema roazlnne, sWlaoczeme z tunOuszu alimentaCyjnego oraz SKlaOKI 

85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2287000,00 63000,00 2350000,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2287000,00 63000,00 2350000,00 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 56,00 56,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

(\2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 56,00 56,00 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

Razem: 6949636,00 72301,00 7 p21 937,00 

W pjt Gminy 
Anqrze 20łyński 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/Fn/17 Wójta Gminy z dnia 24 2017 r. 
w planie wydatków na 2017 rok 



4360 Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4879,00 - 4,00 4875,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 - 78,00 1622,00 

4430 Różne opiaty i składki 6000,00 - 390,00 5610,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86509,00 - 3 656,00 82853,00 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 460658,00 1 274.00 461932,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14520,00 1 274,00 15794,00 

'I 80110 Gimnazja 2097254,00 - 84 867,00 2012387,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 83705,00 - 3150,00 80555,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1247226,00 -47136,00 1200090,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104377,00 - 2 600,00 101 777,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254080,00 - 11 883,00 242197,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 36540,00 - 1 421,00 35119,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62000,00 - 6 300,00 55700,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173700,00 -6898,00 166802,00 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 - 52,00 948,00 

4260 Zakup energii 30000,00 - 1 050,00 28950,00 

4270 Zakup usług remontowych 9000,00 - 420,00 8580,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 - 52,00 948,00 

4300 Zakup usług pozostałych 17000,00 - 893,00 16107,00 

4360 Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2000,00 - 84,00 1 916,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 - 52,00 948,00 

4430 Różne opiaty i składki 3550,00 - 163,00 3387,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

-
71076,00 - 2 713,00 68363,00 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 
=...:

~ 

241970,00 - 80,00 241890,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7850,00 - 80,00 7770,00 

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 

461 057,00 79854,00 540911,00 



3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

Wynagrodzenia OsoOOI/(e n"",.."",n 

741,00 

10927,00 

1272,00 

5987,00 

6724,00 

4240 130,00 

4260 958,00 

4270 2361,00 2496,00 

226,00 

2428,00 



4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 - 80,00 1420,00 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 0,00 69000.00 69000,00 

3110 Świadczenia społeczne 0,00 20000,00 20000,00 

4220 Zakup środków żywności 0,00 49000,00 49000,00 

85295 Pozostała działalność 100000,00 - 99 920,00 80,00 

2910 
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

0,00 80,00 80,00 

3110 Świadczenia społeczne 20000,00 - 20 000,00 0,00 

4220 Zakup środków żywności 80000,00 - 80 000,00 0,00 

855 Rodzina 6914000,00 70056,00 6984056,00 

85501 Świadczenie wychowawcze 4603000,00 7000,00 4610000,00 

3110 Świadczenia społeczne 4533955,00 7000,00 4540955,00 

85502 

IŚwiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

2287000,00 63000,00 2350000,00 

3110 Świadczenia społeczne 2 116 390,00 59370,00 2175760,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4280,00 130,00 4410,00 

4210 Zakup materiałÓw i wyposażenia 233,00 3000,00 3233,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 500,00 800,00 

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 56,00 56,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 56,00 56,00 

900 Gospodarka komunalna I ochrona środowiska 738000,00 0,00 738000,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 265000,00 0,00 265000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 7000,00 7000,00 

4260 Zakup energii 160000.00 - 5 000,00 (\ 155 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 40000,00 - 2 000,00 38000,00 

Razem: 22200297,00 41101,00 2 241398,00 

Nć t Gminy 
~ dr. ej Żo/yński 

~ 




Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 1/Fn/17 Wójta Gminy z dnia 24 lutego 2017 r. 

z . d .mlany w pianie wydatkow zWlązanych z realizacją za an z za kresu administracji rząldowej I Innych zad'an z Ieconych gminie na 201 7 r. 
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

750 Administracja publiczna 44908,00 245,00 45153,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 44 908,00 245,00 45153,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34533,00 -787,00 33746,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3000,00 1032,00 4032,00 

852 Pomoc społeczna 13600,00 2000,00 15600,00 

85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne op/acane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej. niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

13600,00 2000.00 15600,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13600,00 2000.00 15600,00 

855 Rodzina 6890000,00 70056,00 6960056,00 

85501 Świadczenie wychowawcze 4603000,00 7000.00 4610000.00 

3110 Świadczenia społeczne 4533955,00 7000,00 4540955,00 

85502 
Świadczenia rodzinne. świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2287000,00 63000.00 2350000.00 

3110 Świadczenia społeczne 2116390,00 59370,00 2175760,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4280,00 130,00 4410,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 233,00 3000,00 3233,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 500,00 800,00 

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 56,00 ~ 56.00 

4210 Zakup materia/ów i wyposażenia 0,00 56,00 \ 56,00 

Razem: 6949636,00 72301,00 70 1 \937,00 

Wój o.miny 
Andzrej ~olyński 


