
Zarządzenie Nr 38 / 2015 

Wójta Gminy Czernikowo 

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach 

publicznych /Dz. U, Nr 157 poz.1240 / 

Wójt Gminy 

zarządza co następuje; 

§ 1  

W uchwale Nr IV /20/ 2015 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia 

budżetu na 2015 rok 

zmienionej ; 

- uchwałą RG Nr V/25/2015 z dnia 27.02.2015r 

- uchwałą RG Nr VI/32/2015 z dnia 27.03.2015r 

- zarządzeniem Wójta Nr 19/2015 z dnia 31.03.2015r 

- zarządzeniem Wójta Nr 25/2015 z dnia 30.04.2015r 

- zarządzeniem Wójta Nr 29/2015 z dnia 13.05.2015r 

- zarządzeniem Wójta Nr 30/2015 z dnia 25.05.2015r 

- uchwałą RG Nr VII/34/2015 z dnia 01.06.2015r 

wprowadza się następujące zmiany; 

w § 1 

dochody w kwocie 38.496.248 zastępuje się kwotą 38.561.492 zgodnie z zał. Nr 1 

w tym; 

- dochody bieżące 32.969.192 

- dochody majątkowe 5.592.300 

w § 2 

wydatki w kwocie 37.867.323 zastępuje się kwotą 37.932.567  zgodnie z zał. Nr 2 

w tym; 

- wydatki bieżące 28.314.152 
- wydatki majątkowe 9.618.415 

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
 



Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Wójta Nr 38 /2015 

z dnia 29.06.2015r 

zmieniający uchwałę RG 

Nr IV/20/2015 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2015r. 

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok 

Dz Rozdz § Treść Plan przed 

zmiana 

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 

zmianie 

801   Oświata i wychowanie 739.575  65.159 804.734 

 80101  Szkoły podstawowe 279.500  35.816 315.316 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami 

0  35.816 35.816 

 80110  Gimnazja 0  27.074 27.074 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami 

0  27.074 27.074 

 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 

0  2.269 2.269 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

0  2.269 2.269 

852   Pomoc społeczna 3.761.352  85 3.761.437 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 331  85 416 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami 

331  85 416 

   razem 4.500.927  65.244 4.566.171 
 

Załącznik Nr 2 

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok 

Dz Rozdz § Treść Plan przed 
zmianą 

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 

zmianach 

801   Oświata i wychowanie 16.231.481 4.200 69.359 16.296.640 

 80101  Szkoły podstawowe 7.257.152 4.200 40.016 7.292.968 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 

7.700  35.816 43.516 

  4300 Zakup usług pozostałych 74.226 4.200  70.026 

  4410 Podróże służbowe krajowe 6.600  4.200 10.800 

 80110  Gimnazja 3.608.520  27.074 3.635.594 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 

3.600  27.074 30.674 

 80150  Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , 

gimnazjach , liceach ogólnokształcących, 

1.027.072  2.269 1.029.341 

  



   liceach profilowanych i szkołach zawodowych 

oraz szkołach artystycznych 

    

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 

5.000  2.269 7.269 

852   Pomoc społeczna 4.577.522  85 4.577.607 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 118.331  85 118.416 

  3110 Świadczenia społeczne 118.331  85 118.416 

   razem 20.809.003 4.200 69.444 20.874.247 
 

Uzasadnienie 
Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 65.244 
z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na; 
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 65.159 
- na wpłatę dodatków energetycznych 85 

 
oraz dokonuje się zmian między paragrafami w rozdziale 80101 

 

 
 


