ZARZĄDZENIE NR 49/2013
WÓJTA GMINY KIKÓŁ
z dnia 9 września 2013 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr
123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183,
Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548 )
zarządzam, co następuje :
§ 1. W Uchwale Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Kikół na rok 2013 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 2/2013 Nr 10/2013 z dnia
8 marca 2013r Nr 12/2013 z dnia 29 marca 2013r. Nr 17/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. Nr 18/2013 z dnia 26
kwietnia 2013r. Nr 25/2013 dnia 27 maja 2013r.Nr 29/2013 z dnia 11 czerwca 2013 , Nr 35/2013 z dnia 28
czerwca 2013r. Nr 42/2013 z dnia 16 lipca 2013r., Nr 44/2013 z dnia 25 lipca 2013r., Nr 46/2013 z dnia 16 sierpnia
2013r.Nr 48/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r., oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXVIII/158/2013r. dnia 29
stycznia 2013r. Nr XXIX/166/2013 z dnia 27 marca 2013r. Nr XXX/175/2013 z dnia 9 maja 2013r., Nr
XXXI/181/2013 z dnia 18 czerwca 2013r, Nr XXXII/186/2013 z dnia 18 lipca 2013r. Nr XXXIII/196/2013 z dnia
21 sierpnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 25 081 873,37 zł. , z tego:
- dochody bieżące w kwocie 22 799 965,37 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 2 281 908 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości 23 917 080,37 zł. , z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 22 424 417,37 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 1 492 663 zł . , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W Zarządzeniu Nr 49/2013 z dnia 9 września 2013 r. zmieniającym budżet Gminy Kikół na 2013 rok
dokonano następujących zmian:
Plan dochodów zwiększa się o 20 989 zł i zamknie się kwotą 24 981 873,37zł Dz. 854- Edukacyjna
opieka wychowawcza
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów - zwiększenie planu dotacji o kwotę
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów

20 989 zł

Plan wydatków zwiększa się o 20 989 zł i zamknie się kwotą 23 917 080,37zł Dz. 010
Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - przeniesienie kwoty 8 000 zł między
paragrafami.
DZ. 750 -Administracja publiczna
rozdział 75023 -Urzędy Gmin -zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia, zakup usług remontowych,
usług pozostałych oraz opłat i składek o łączną kwotę 41 000 zł, zwiększanie planu wydatków dotyczącego
opłacenia rachunków za internet o kwotę 1 000 zł
rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu na pokrycie kosztów
umów zleceń oraz paragrafu dotyczącego pokrycia kosztów usługi zakupu materiałów . Łączna kwota
zwiększenia 6 000 zł
rozdział 75095- pozostała działalność -zwiększenie planu wydatków o kwotę 34 000 zł w tym: zwiększenie
planu wydatków na wynagrodzenia , zakup materiałów oraz wypłatę ekwiwalentów i zakupu sortów BHP.
DZ. 801- Oświata i wychowanie
rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 330 zł .
rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie planu wydatków na zakup
usług zdrowotnych o kwotę 150 zł
rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 180 zł
dz. 852- pomoc społeczna
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 824 zł
rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - przesunięcie wp[lanie
wydatków kwoty 500 zł . zmniejszenie planu na zakup materiałów , zwiększanie na szkolenia pracowników.
rozdział 85206-Wspieranie rodziny - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 229 zł przeznaczonej na odpis
na ZFŚŚ. Zmniejszenie wynika z aktualizacji odpisu na ZFŚS.
rozdział 85219 - zwiększenie planu o kwotę 9 553 zł . zwiększenie dotyczy zakupu materiałów o kwotę 5
000 zł , zakupu usług o kwotę 3 000 zł , i zakładowego Funduszu Świadczeń społecznych o kwotę 1 553 zł
rozdział 85295- zwiększenie planu na zakup rękawic, szczotek itp. dla pracowników społecznie użytecznych
o kwotę 500 zł
DZ. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów - zwiększenie planu wydatków o kwotę
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów

20 989 zł

DZ. 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92109-Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów
niezbędnych do przeprowadzenia remontu świetlicy w Trutowie, zmniejszenie planu wydatków na usługi .
rozdział 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejszenie planu wydatków na zakup
materiałów o kwotę 4 000 zł.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: AD193FAA-6ABE-4686-9B57-5518C6DCDE0A. Przyjety
Strona 1

