UCHWAŁA Nr XX/124/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM
z dnia 30 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2016.(9)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.
215, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z
2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 532,
poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.
1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30 grudnia 2015r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2016 zmienionej zarządzeniem
Nr 4/2016 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 27.01.2016r., zarządzeniem Nr 10/2016
Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 09.02.2016r., uchwałą Nr XVI/103/2016 Rady Miejskiej w
Kamieniu Kraj. z dnia 25.02.2016r., uchwałą Nr XVII/111/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu
Kraj. z dnia 31.03.2016r., uchwałą Nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z
dnia 28.04.2016r., zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 16.05.2016r.,
oraz uchwałą Nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 31.05.2016r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.571.515,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
- dochody własne
w kwocie
8.392.261,00 zł,
- dotacje celowe
w kwocie
6.077.714,32 zł,
- subwencje
w kwocie
10.101.540,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej
w kwocie
0,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe w kwocie 685.489,00 zł w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje:
w kwocie
260.031,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku
w kwocie
423.908,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności
w kwocie
1.550,00 zł,
- wpływy z dywidend
w kwocie
0,00 zł;
2) dochody bieżące w kwocie 23.886.026,32 zł.”
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.671.515,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie
23.024.034,32 zł z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
9.654.148,00 zł,
- dotacje
1.173.268,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
5.487.466,94 zł,
- wydatki na obsługę długu
185.000,00 zł,

- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 116.575,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie
1.647.481,00 zł z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.567.481,00 zł.”
3) § 5.1 i 3 otrzymują brzmienie:
„§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości
5.126.551,32 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z
budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 699.913,00 zł.”

5) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 236.509,66 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11”.
§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 6, 8, 11 do uchwały
budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

