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ZARZĄDZENIE Nr 3fFnl17 
Wójta Gminy Somianka 

z dnia 31 marca 2017 roku 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXXl177/16 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 dochodów w budżecie gminy na 2017 rok zgodnie 
z załącznikiem Nr l 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 la do niniejszego zarządzenia 

§2 
l. 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: 
l) po stronie dochodów kwotą 23.721.220,00 zł w tym dochody bieżące to 23.721.220,00 zł 
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych gminie kwotą 7.022.687,00 zł. 
2) po stronie wydatków kwotą 23.032.896,00 zł w tym wydatki bieżące to 20.858.896,00 zł, 
wydatki majątkowe to kwota 2.174.000,00 zł oraz związane z realizacją zadań zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 7.022.687,00 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 ewidzianym dla aktów 
prawa miejscowego. 

Wójt iny 
Andrzej Żołyński 



, , Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Nr 3/Fn/17 z dnia 31 marca 2017 roku. 

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

następujących zmian: 
- w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe- zwiększa się dochody o kwotę 24.535,00 zł 
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy, 
W dziale 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa - zwiększa się dochody o kwotę 750,00 zł - zgodnie z pismem nr DOS 3010-1
9/16 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce, 
W rozdziale -85415- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -zwiększa się 

dochody o kwotę 7.504,00 zł zgodnie z pismem nr FIN-I.3ll1.18.l0.20l7 z MUW w 
Warszawie. 

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 80149- realizacj zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla d i ci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych fo ch wychowania przedszkolnego o 
kwotę 21.966,00 zł zgodnie z metryczką subwencji oś . twej 2017. 



• 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/Fn/17 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r. 
Zmiany w planie dochodów w budżecie na 2017 rok 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

II 600 Transport i łączność 25000,00 24535,00 49535,00 

~Q!L Drogi publiczne powiatowe 0,00 24535,00 24535,00 

2320 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialneqo 

0,00 24535,00 24535,00 

I 751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

1128,00 750,00 1878,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 128,00 750,00 1878,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(zwi ązkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

1 128,00 750,00 1 878,00 

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 7504,00 7504,00 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 7504,00 (\ 7504,00 

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

0,00 7504,00 \ 7504,00 

Razem: 23 688 431,00 32789,00 3 ~21 220,00 

~~~t Gminy
And [Zej. Lołyński 

~ 



Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 3/Fn/17 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r. 

z . . d h d' d . .. tmlany w pianie oc o ow zWI~zanych z rea rIzacJą za an z za kresu a dmlnlS racJI rząldowej I Innych zad'an z Ieconych gminie na 2017 r. 
Dział 

751 

Rozdział 

75101 

Paragraf Treść 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
OChrony prawa oraz sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

Przed zmianą 

1128,00 

1 128,00 

Zmiana 

750,00 

750,00 

Po zmianie 

1878,00 . 

1878,00 

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 

Razem: 

1 128,00 

7021 937,00 

750,00 

750,00 

~ 1878,00 

O 2687,00 

V\ 6J Gminy 
AndrzE j \ 'ołyński 

~ 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/Fn/17 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r. 
Zmiany w planie wydatków na 2017 rok 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

600 Transport I łączność 2320770,00 24535,00 2345305,00 

60014 Drogi pUbliczne powiatowe 970,00 24535,00 25505,00 

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 24535,00 24535,00 

60016 Drogi pUbliczne gminne 2319000,00 0,00 2319000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000,00 2000,00 9000,00 

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 38000,00 - 2 000,00 36000,00 

750 Administracja publiczna 2525861,00 0,00 2525861,00 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2236008,00 0,00 2 236 00~0.2 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 300,00 900,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95550,00 - 300,00 95250,00 

4270 Zakup usług remontowych 12500,00 5000,00 17500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 200000,00 - 5 000,00 195000,00 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

1128,00 750,00 1878,00 

75101 Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 128,00 750,00 1878,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 750,00 750,00 

801 Oświata i wychowanie 7496892,00 0,00 7496892,00 

80110 Gimnazja 2012387,00 - 21 966,00 1990421,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1200090,00 - 21 966,00 1 178124.00 

80149 

-

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

: 

0,00 21966,00 21966,00 

~ -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 18498,00 18498,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3036,00 3036,00 



4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 432,00 432,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14200,00 7504,00 21704,00 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 14200,00 7504,00 21704,00 

3240 Stypendia dla uczniów 14200,00 7504,00 21704,00 

855 Rodzina 6984 056,00 0,00 6984056,00 

85502 

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

2350000,00 0,00 2350000,00 

3110 Świadczenia społeczne 2175760,00 - 3 000,00 2172 760,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 3000,00 5000,00 

II 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 885159,00 0,00 885159,00 

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

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000,00 1000,00 \ 8000,00 

4270 Zakup usług remontowych 38000,00 - 1 000,00 ~7 000,00 

Razem: 23000107,00 32789,00 23 C3~ 896,00 

Wc
And 

jt(\3miny 
ejlt0łyńSki 



Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 3/Fn/17 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 r. 

Zmiany w pianie wydatków zWiązanych z realizaCją zadań z zakresu administracJI rządowej I Innych zadań zleconych gminie na 2017 r. 
Dział 

751 

I 855 

Rozdział Paragraf 

75101 

4210 

85502 

3110 

4300 

Treść 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

Zakup materiałów i wyposażenia 

Rodzina 

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

Świadczenia społeczne 

Zakup usług pozostałych 

Razem: 

Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

1128,00 750,00 1878,00 

1 128,00 750,00 1878,00 

0,00 750,00 750,00 

6960056,00 0,00 6960056,00 

2350000,00 0,00 2350000,00 

2175760,00 - 3 000,00 f\172 760,00 

2000,00 3000,00 5000,00 

7021937,00 750,00 11 D22687,OO 

Vf jt Gminy 
Andr. e Zołyński 


