ZARZĄDZENIE NR 63/2013
WÓJTA GMINY KIKÓŁ
z dnia 6 listopada 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 września 2013r. ,Nr 49/2013 z dnia 9 września 2013r. Nr 54/2013 z dnia 20 września
2013r., Nr 56/2013 z dnia 4 października 2013r., Nr 58/2013 z dnia 18 października 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., Nr XXXIV195/2013 z dnia 30 września 2013r., Nr
XXXV/199/2013 z dnia 5 listopada 2013r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 25 531 475,09 zł. , z tego:
- dochody bieżące w kwocie 23 560 535,09 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 1 970 940 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości 24 366 682,09 zł. , z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 23 111 702,09 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 1 254 980 zł . , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 do Zarządzenia.
4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 do Zarządzenia
§ 2. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Plan dochodów zwiększa się o 454 508 zł i zamknie się kwotą

25 531 475,09 zł

dz. 750 - Administracja Publiczna
rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie- zwiększenie planu dochodów o otrzymaną dotację od Wojewody
Kujawsko Pomorskiego o kwotę 1 465 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne
dz. 852- Pomoc społeczna
rozdział 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 - z większenie planu dotacji o kwotę 3 689 zł
rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie planu dotacji o kwotę 290 722 zł
rozdział 85216-Zasiłki stałe- zwiększenie planu dochodów o zwiększenie dotacji od Wojewody Kujawsko
Pomorskiego o kwotę 38 463 zł
rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie planu dotacji o kwotę 8 769 zł
rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o zwiększenie dotacji od Wojewody
Kujawsko Pomorskiego o kwotę 111 400 zł
Plan wydatków zwiększa się o kwotę 454 508 zł i zamknie się kwotą

24 366 682,09 zł

Dz750- Administracja publiczna
rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie - zwiększanie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 1 465 zł
rozdział 75023- Urzędy Gmin- z mniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów energii kosztów
remontowych oraz opłat i składek o łączna kwotę 33 000 zł , zwiększenie planu wydatków na pokrycie opłat za
korzystanie z inernetu o kwotę 1 000 zł , wynagrodzeń o kwotę 35 000 zł , zakupu materiałów ( w tym opału )
o kwotę 8 000 zł.
rozdział 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu na wynagrodzenia
z tytułu umowy zlecenie o kwotę 1 000 zł
rozdział 75095- Pozostała Działalność - zwiększenie planu na pokrycie usług o kwotę 8 000 zł
dz. 852- Pomoc społeczna
rozdział 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 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 689 zł
rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 290 722 zł
rozdział 85216-Zasiłki stałe- zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 38 463 zł
rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie planu dotacji o kwotę 8 769 zł w tym zwiększenie
dotyczy wydatków na wynagrodzenia o kwotę 6 757 zł , składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 012 zł ,
oraz na badania okresowe pracowników o kwotę 100 zł, zmniejszenie planu na zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych
rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 111 400 zł z przeznaczeniem
na wypłatę świadczeń społecznych.
DZ. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie planu na zakup kostki brukowej
o kwotę 5 000 zł
rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie planu na pokrycie opłaty konsultingowej
w kwocie 5 000 zł

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: A6E83CC4-E815-4731-B7CC-9F2453E7C061. Przyjety
Strona 1

