
UCHWAŁA Nr XXXI / 186 / 2018 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 31 stycznia 2018

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 , lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875 j.t. z późn. zm) oraz art.211, art.212, art.214 , 
art.215, art.222, art.235, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach 
publicznych ( Dz.U.2017r. poz.2077 j.t.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę dochodów budżetowych na 2018 rok w wysokości 
z tego;
- dochody bieżące
- dochody majątkowe 
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 50.995.785 zł 
z tego:

1/wydatki bieżące w wysokości 
w tym;
- wynagrodzenia ogółem
- pochodne od wynagrodzeń
- obsługa długu

2/ wydatki majątkowe w wysokości 
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1/ ogólną 200.000 zł
2/ celową 100.000 zł
z przeznaczeniem na ;
- zarządzanie kryzysowe 100.000 zł

36.001.055 zł

13.076.610 zł 
2.652.839 zł 

850.000 zł 
14.994.730 zł

47.995.785 zł

39.426.061 zł 
8.569.724 zł

§ 4. Wykaz inwestycji na 2018 stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.000.000 z ł , który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z:
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4.676.250 zł oraz łączna kwota 
rozchodów w wysokości 1.676.250 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów 
wartościowych zaciąganych n a ;

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł



2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek w kwocie 1.676.250 zł

3/ sfinansowanie planowanego deficytu 3.000.000 zł

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 144.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 144.000 zł na realizację zadań określonych w 
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie fundusz solecki w kwocie 414.745,67 zgodnie z 
załącznikiem Nr 5.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego

1 /przychody w wysokości 3.060.400 zł
2 /koszty w wysokości 3.060.400 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1/ Samorządowej Instytucji Kultury 280.000 zł
2/ Samorządowego Zakładu Budżetowego 169.350 zł
3/ Stowarzyszeń sportowych 70.000 zł
4/ Niepubliczna jednostka systemu oświaty 666.300 zł
5 /ZIT wkład gminy 921 zł
6/ Dotacja dla powiatu drogi dla rowerów 253.851 zł
7/Dotacja dla powiatu EU- geniusz w naukowym labiryncie 9.407 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z 
załącznikiem Nr 8.

§ 13. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publicznoprawnym.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na;
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w kwocie 500.000 zł
b) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i

pożyczek w kwocie 1.676.250 zł
c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł

2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach
w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, 
w zakresie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 

3/ przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania 
przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem 
wydatków na wynagrodzenia



4/ zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł
5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 
2018 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy 
/ mgr Jadwiga Padlewska /
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