
Budżet Gminy Czernikowo na 2003 rok

Dochody ogółem: 11.615.649

w tym

Dz 010- rolnictwo, łowiectwo 355.000

z tego:
opłata za wodę 350.000

wpływy z dzierżawy lecznicy 5.000

Dz 700- gospodarka mieszkaniowa 21.500

z tego:
wpływy z czynszu 6.500

wpływy ze sprzedaży 15.000

Dz 710-działalność usługowa 2.000
Dotacja na opiekę nad miejscami 
pamięci narodowej

Dz 750- administracja publiczna 74.300

z tego:
wpływy z różnych opłat 5.000
dotacja z UW na zadania zlecone 69.300

Dz 751- urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown. 5.229
jest to dotacja na prowadzenie rejestrów 1.154 
dotacja na wybory uzupełniające do RG 4.075

Dz 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej 2.263.240

1. od osób prawnych 776.000

z tego
podatek rolny 16.000

podatek od nieruchomości 650.000

podatek leśny 109.000

podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000



2. od osób fizycznych 695.900
z tego:
podatek od nieruchomości 100.000

podatek rolny 420.000
podatek od środków transportu 40.000
wpływy z opłaty targowej 14.400
odsetki 15.000
podatek od spadków i darowizn 12.000
podatek od działalności gosp. osób fizycznych 10.000 
podatek od czynności cywilnoprawnych 70.000

3. wpływy z opłaty skarbowej 40.000

4. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 651.340 
w tym:
od osób fizycznych 647.340

od osób prawnych 4.000

5. Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100.000

Dz 758- różne rozliczenia

w tym:
część oświatowej subwencji ogólnej 5.607.404

część podstawowa subwencji ogólnej 1.972.454

część rekompensująca subwencję 291.522
pozostałe odsetki 40.000

Dz 801- oświata i wychowanie

w tym:
wpływy z czynszu, co i ciepłej wody w DN i przedszkolu 70.000
fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 20.000

Dz 853- opieka społeczna

624.400
39.000
86.000 
55.000

Dz 854- edukacyjne opieka wychowawcza

w tym:
odpłatność za wyżywienie w przedszkolu 20.000
fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 1.000

Dz 900- gospodarka komunalna o ochrona środowiska

wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci 30.000

w tym:
dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 13.600
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
ośrodek pomocy społecznej
dodatki mieszkaniowe
dożywianie w szkołach

7.911.380

90.000

818.000

21.000

53.000



oświetlenie ulic 23.000
Dz 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Jest to dotacja na organizację przeglądu zespołów ludowych.
1.000

Wydatki ogółem:

w tym:

Dz 010- rolnictwo i łowiectwo

w tym:

1. wydatki dotyczące hydroforni i oczyszczalni 351.550
z tego:
płace i pochodne konserwatorów 151.550
opłata za energię 95.000
opłata za korzystanie ze środowiska 60.000
zakup paliwa, części hydraulicznych 35.000
usługi remontowe 10.000

2. Wydatki na finansowanie Izb Rolniczych 9.000

Dz 600- transport i łączność

(wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych)

Dz 710-działalność usługowa
wydatki dotyczą opieki nad miejscami pamięci narodowej

11.815.649

360.550

110.000

2.000

Dz 750- administracja publiczna

z tego:
zadania zlecone z UW 69.300

utrzymanie UG 1.350.716

(płace i pochodne pracowników) 968.000
w tym na organizację robót publicznych(płace i pochodne) 50.000 
wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 50.000

1.492.016

diety dla radnych i przewodniczącego 52.000

prowizja dla sołtysów 20.000

Dz 751- urzędy naczelnych organów państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.229
(wydatki dotyczące prowadzenia rejestru wyborców 1.154)
(wydatki na wybory uzupełniające do RG 4.075)

Dz 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70.000

(wydatki dotyczące jednostek utrzymania jednostek OSP)

Dz 757- obsługa długu publicznego 8.000

(spłata odsetek za pożyczki z WFOŚ)



Dz 758- różne rozliczenia 110.000

(rezerwa ogólna)

Dz 801- oświata i wychowanie

w tym:
- szkoły podstawowe 4.229.754
(płace i pochodne) 3.364.140
- oddziały klas „0” w przedszkolu i SP 273.850

(płace i pochodne) 251.900
-gimnazja 1.327.650
(płace i pochodne) 1.156.900
- dowożenie uczniów 177.800
(płace i pochodne) 62.300
(opłata za dowóz) 55.000
- utrzymanie DN 139.100
- dofinansowanie oświaty 60.000
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników oświaty 20.000

Dz 851- ochrona zdrowia

w tym:
przeciwdziałanie alkoholizmowi 100.000

dofinansowanie ośrodków zdrowia 11.000

Dz 853- opieka społeczna

z tego:
składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.600

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 624.400 
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 39.000
ośrodki pomocy społecznej 225.000
dodatki mieszkaniowe 105.000
zasiłki celowe 100.000
fundusz rehabilitacj i osób niepełnosprawnych 12.000

Dz 854- edukacyjna opieka wychowawcza

w tym:
przedszkole 189.500
(płace i pochodne) 129.400
fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 1.000

Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym:
oświetlenie uliczne i konserwacja 
utrzymanie wysypiska śmieci 
(płace i pochodne)

80.000
111.100
49.100

Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym:
biblioteki 169.400

6.228.154

111.000

1.119.000

190.500

191.100

193.400



(płace i pochodne) 123.900

dofinansowanie zespołów ludowych 
organizowanie imprez kulturalnych gminnych

9.000
15.000

Dz 926- kultura fizyczna i sport 32.700

w tym:
sekcja piłki nożnej 
liga międzyszkolna 
sekcja siatkarzy

26.400
4.000
2.300

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów. 
Wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 4% w porównaniu do 2002r.

Planowany deficyt w kwocie 200.000 planuje się pokryć nadwyżką środków z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia na koniec br. wynosi 124.999. Na 2003r. przypada do spłaty 50.000 z tytułu pożyczki 
z WFOŚ.

Planuje się przychody (wraz z pozostałością) i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska w kwocie
15.000.

Dz 000- zadania inwestycyjne i modernizacyjne 1.592.000

w tym:
budowa gimnazjum
adaptacja budynku na świetlicę socjoterapeutyczną
zakup komputerów dla UG
modernizacja dróg
wykonanie łazienek w SP Mazowsze
modernizacja chodników
budowa drogi asfaltowej

1.017.000
155.000
70.000
100.000
70.000
30.000

150.000


