
ZARZĄDZENIE NR 33/2016 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o 
finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r.poz.885 j.t. z późn.zm.)

zarządza się, co następuje;

§ 1 W uchwale Nr XIV/68/2016 Rady Gminy z dnia 12 stycznia 2016r w sprawie 
uchwalenia budżetu na 2016 rok 
zmienionej :

- uchwałą RG Nr XV/74/2016 z dnia 24.03.2016r
- zarządzeniem Wójta Nr 15/2016 z dnia 27.04.2016r 
-zarządzeniem Wójta Nr 19/2016 z dnia 27.05.2016r 
-uchwałą RG Nr XVI/80/2016 z dnia 28.06.2016r
- zarządzeniem Wójta Nr 25/2016 z dnia 25.07.2016r
- uchwała RG Nr XVII/90 / 2016 z dnia 11.08.2016r
- zarządzenie Wójta Nr 27/2016 z dnia 24.08.2016r
- zarządzenie Wójta Nr 32/2016 z dnia 29.09.2016r 
wprowadza się następujące zmiany;

w § 1
dochody w kwocie 38.468.260 zastępuje się kwotą 38.466.935 zgodnie z zał. Nr 1 
w tym;
- dochody bieżące 37.707.945
- dochody majątkowe 758.990

w § 2
wydatki w kwocie 36.761.638 zastępuje się kwotą 36.760.313 zgodnie z zał. Nr 2 
w tym;

- wydatki bieżące 34.299.168
- wydatki maj ątkowe 2.461.145

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

/ ir >ński/



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Wójta Nr 33 /2016 

z dnia 30.09.2016r 
zmieniający uchwałę RG 

Nr XIV/68/2016 
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok

Dz Rozdz § Treść Plan przed 
zmiana

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 
zmianie

801 Oświata i wychowanie 621.926 1.325 620.601
80101 Szkoły podstawowe 46.765 833 45.932

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

46.765 833 45.932

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

1.822 492 1.330

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

1.822 492 1.330

razem 621.926 1.325 620.601

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok
Załącznik Nr 2

Dz Rozdz § Treść Plan przed 
zmianą

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 
zmianach

801 Oświata i wychowanie 15.018.376 1.325 15.017.051
80101 Szkoły podstawowe 6.417.535 833 6.416.702

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 57.065 833 56.232
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

319.550 492 319.058

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.422 492 3.930
razem 15.018.376 1.325 15.017.051


