
UCHWAŁA Nr XXXVI/210 / 2018 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 20 lipca 2018 r 

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r poz. 994 j.t. z późn. zm )) oraz art.211, art.212 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017, poz.2077 j.t z 

późn. zm )

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/186/2018 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2018r w 
sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 
zmienionej;
- zarządzeniem Wójta Nr 17/2018 z dnia 27.03.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 24/2018 z dnia 27.04.2018
- uchwałą RG Nr XXXIV/202/2018 z dnia 10.05.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 27/2018 z dnia 18.05.2018
- uchwałą RG Nr XXXV/205/2018 z dnia 19.06.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 35/2018 z dnia 28.06.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 36/2018 z dnia 29.06.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 39/2018 z dnia 13.07.2018 
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
dochody w kwocie 48.908.828. zastępuje się kwotą 
w tym;
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

w § 2
wydatki w kwocie 51.908.828 zastępuje się kwotą 51.916.753 zgodnie z załącznikiem Nr 2 
w tym;

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe 
oraz załącznik Nr 3

paragraf 5 otrzymuje brzmienie
Deficyt budżetu w wysokości 3.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z kredytu i pożyczek

Ustala się plan dotacji na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 7

37.091.795
14.824.958

48.916.753 zgodnie z załącznikiem Nr 1

40.558.386
8.358.367



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy 

/ mgr Jadwiga Padlewska /

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXVI /210 /2018 

z dnia 20.07.2018 
zmieniająca uchwałę RG 

Nr XXXI/186/2018 
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dz rozdział § Treść Plan przed 
zmiana

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 
zmianie

750 Administracja publiczna 305.281 7.925 313.206
75023 Urzędy gmin ( miast na prawach powiatu) 156.300 7.925 164.225

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów

150.000 7.925 157.925

Razem 305.281 7.925 313.206
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Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

.Dz rozdz § Treść Plan przed 
zmianą

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 
zmianie

600 Transport i łączność 3.135.975 30.000 3.105.975
60014 Drogi publiczne powiatowe 186.556 30.000 156.556

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych

186.556 30.000 156.556

801 Oświata i wychowanie 16.427.089 7.925 16.435.014

80101 Szkoły podstawowe 7.612.994 207 7.613.201

2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień ( umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego

9.407 207 9.614

80195 Pozostała działalność 143.237 7.718 150.955

4300 Zakup usług pozostałych 80.960 7.718 88.678
852 Pomoc społeczna 1.707.245 10.140 1.697.105

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 256.440 10.140 246.300
3110 Świadczenia społeczne 256.440 10.140 246.300

855 Rodzina 10.616.205 10.140 10.626.345
85510 Działalność placówek opiekuńczo- 

wychowawczych
33.000 10.140 43.140

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek 
samorządu terytorialnego

33.000 10.140 43.140

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.462.378 30.000 1.492.378
92195 Pozostała działalność 1.001.619 30.000 1.031.619

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

355.650 30.000 385.650

Razem 33.348.892 40.140 48.065 33.356.817
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Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 7.925 zł

7.925 zł w pływ z tytułu nienależytego wykonania robót -  zwrot kosztów procesu 

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów w kwocie 7.925 zł

- 7.718 zł usługa prawna przeciwko TUZ o zapłatę na podstawie wystawionej gwarancji 
ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu z tytułu odstąpienia z winy wykonawcy
- 207 zł na wkład w realizację projektu EU-geniusz w naukowym labiryncie

W odniesieniu do pisma FN.3041.6.4.2018.DJ z 13.06.2018 roku w związku z realizacją projektu 
„ Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu 
drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów -  droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno- 
Zimny Zdrój -  Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa", w spawie przystosowania źródeł 
finasowania inwestycji w poszczególnych latach do możliwości realizacji projektu w roku 2018, 
przenosi się kwotę 30 000 zł z roku 2018 na 2019 rok.
W związku z tym kwotę 30.000 zł przeznacza się na budowę pomnika upamiętniającego 100 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zmniejsza się w rozdziale 85230 wkład gminy w kwocie 10.140 zł na podstawie aneksu Nr 1 z 
12.07.2018 w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w roku 2018, a 
przeznacza się na zwiększenie planu w rozdziale 85510, w ramach którego finansuje się pobyt dzieci 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przesyłając pismo z 
datą 13 lipca 2018r DWW.4300.020.18 informuje, że w dniu 05.07.2018 r Rada Nadzorcza 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, korzystając ze 
swoich uprawnień wynikających z art. 400h ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony środowiska nie zatwierdziła wniosku o udzielenie pożyczki na realizację 
przedsięwzięcia „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie". Oznacza to, że pożyczka 
niezostanie udzielona .
Związku z tym deficyt w kwocie 3.000.000 zł związanego z realizacją zadania Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Czernikowie zostanie pokryty kredytem.

Wydatki na obsługę długu w roku 2018 i w latach następnych po przeanalizowaniu sprawozdań za 
pierwsze półrocze 2018 roku i zaciąganych kredytach przez gminę - wydatki na obsługę^jługu zostały 
zabezpieczone na właściwym poziomie.
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Załącznik Nr 3

W ykaz inwestycji na 2018 rok

Lp Nazwa zadania

Wartość Planowa
ne
nakłady

Źródła finansowania
Budżet
gminy

Dotacje
Środki

Pomoc.

Pożyczki nadwyżka
budżetowa

kredyty Wpłaty
mieszkańców

Fundusz
sołecki

Inne
środki

I R ozbudow a oczyszczaln i ścieków  w 
C zern ikow ie

8.435.885 8.300.699 2.054.865 3.245.834 3.000.000 01010.6057 
3 .245 .834  zł 
01010.6050 
5 .054.865 zł

2 B udow a przydom ow ych  b iologicznych 
oczyszczaln i śc ieków  w  C zernikow ie

1.820.200 1.442.360 150.000 1.092.360 200.000 01010.6058 
1.092.360 zł 
01010.6050 
350.000 zł

3 A daptacja  pom ieszczeń w  budynku gim nazjum  
w  C zern ikow ie na przedszkole

1.597.405 1.533.500 453.500 1.080.000 80104.6050 
453 .500  zł 
80104.6057 
1.080.000 zł

4 M odern izac ja  dróg 2.004.449 2 .004 .449 1.021.867 982.582 60016.6050

5 Projekt P opraw a bezp ieczeństw a i kom fortu 
życia  m ieszkańców  oraz  w sparcie 
n iskoem isy jnego  transportu  drogow ego 
poprzez w ybudow anie  d róg  d la row erów -droga 
row erow a O siek  nad W isłą-Sąsieczno-Z im ny 
Z dró j-C zem ikow o-M azow sze z  odgałęzieniem  
do O brow a

822.000 156.556 156.556 60014.6300

6 Z akup  piaskarki 82.521 82.521 82.521 60095.6060

7 Szlakiem  natury, sz lakiem  przeszłości 
u tw orzenie śc ieżki edukacyjno-przyrodniczej 
n a  teren ie  gm iny C zernikow o

734.771 683 .820 273.100 410.720 92195.6057 
410.720 zł 
92195.6050 
273.100 zł

8 B udow a placu  zabaw  w  Parku 700- lecia w 
m iejscow ości C zernikow o

97.052 97.052 35.500 61.552 92195.6058 
61.552 zł



92195 .6050  
35.500 zł

9 B udow a placu zabaw  i siłow ni zew nętrznej w 
m iejscow ości M azow sze

63.939 63.939 23.450 40.489 92195 .6058  
40 .489  zł 
92195 .6050  
23 .450 zł

10 B udow a placu zabaw  i siłow ni zew nętrznej w 
m iejscow ości S tek linek

64.282 64.282 23.600 40.682 92195 .6058  
40 .682 zł 
92195 .6050  
23 .600 zł

11 O tw arte strefy aktyw ności 59.000 59.000 34.000 25.000 92601 .6050

12 Przebudow a drogi gm innej w  m iejscow ości 
S teklinek

306.780 306.780 162.780 144.000 60016 .6050

13 B udow a pom nika upam iętn ia jącego  100 
rocznicę odzyskan ia  przez Polskę 
n iepodległości

30.000 30.000 30.000 92195.6050

Razem 16.118.284 14.824.958 4.419 .218 7 .123.219 3.000 .000 200.000 82.521



Załącznik Nr 7

Plan
dotacji na 2018 rok

dla podmiotów sektora finansów publicznych

Dział rozdział § T r e ś ć Kwota
600 Transport i łączność 156.556

60014 Drogi publiczne powiatowe 156.556
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych

156.556

750 Administracja publiczna 1.005
75095 Pozostała działalność 1.005

2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
( umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

1.005

801 Oświata i wychowanie 9.614
80101 Szkoły podstawowe 9.614

2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
( umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

9.614

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 169.350
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 169.350

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 
samorządowego zakładu budżetowego

169.350

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 280.000
92116 Biblioteki 280.000

2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji 
kultury

280.000

R a z e m 616.525


