
Uchwała Nr X /59 /2007 
Rady Gminy w Czernikowie           
z dnia 20 listopada 2007 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2007r 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
/Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.l591 ze zmianami/ oraz art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o 
finansach publicznych / Dz.U. Nr 169, poz.1420 / 

Rada Gminy 
uchwala, co następuje 

§   1: 

W uchwale Nr IV/15/07 Rady Gminy z dnia 07 marca 2007r w sprawie uchwalenia 
budżetu na 2007  r zmienionej: 
- zarządzeniem Wójta Nr 7/07 z dnia 23.04.2007r, 
- zarządzeniem Wójta Nr 8/07 z dnia 16.05.2007r 
- uchwałą RG Nr VII/35?07 z dnia 28.06.2007r, 
- uchwałą RG Nr VIII/43/07 z dnia 24.07.2007r, 
- zarządzeniem Wójta Nr 20/07 z dnia 28.09.2007r 
- uchwała RG Nr DC/54/07 z dnia 12.10.2007r. 
wprowadza się następujące zmiany; 
w § l 
- dochody w kwocie 21.713.937 zastępuje się kwotą 22.004.838 zg z załącznikiem Nr 1, 
w § 2 
pkt - wydatki w kwocie 23.189.071 zastępuje się kwotą 23.3Ó9..972 zg zvzałącznikiem Nr 2 

§   2                                                     
1.Ustala się w § 9 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 
sfinansowanie deficytu w kwocie 1.365.134 
2.Ustala się limit w kwocie 110.000 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 



Załącznik Nr 1 
do uchwały RGNr IX/54/07 

z dnia .2007r. 
zmieniający uchwałę. RG 

Nr IV/ 15/07 w sprawie 
uchwalenia budżetu na 2007r. 

Zmiany w planie dochodów na 2007r. 
 

Dz rozdz § Treść Plan przed 
zmianą 

zmniejsz zwiększ Plan po 
zmianie 

010   Rolnictwo i łowiectwo 2.423.358  78.542 2.501.900 
 01095  Pozostała działalność 71.805  78.542 150.347 
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 

na realizacją zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami 

68.805  78.542 147.347 

600   Transport i łączność 535.500  12.900 548.400 
 60016  Drogi publiczne gminne 535.500  12.900 548.400 
  6260 Dotacje celowe otrzymane z funduszy  

celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji 

25.500  12.900 38.400 

750   Administracja publiczna 82.700  2.743 85.443 
 75011  Urzędy wojewódzkie 78.700  2.743 81.443 
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zdań 
zleconych gminom ustawami 

78.700  2.743 81.443 

756   Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz 
innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z 
ich poborem 

3.171.499  137.458 3.308.957 

 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 

803.722  137.458 941.180 

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 75.000  100.000 175.000 
  2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na 

realizacją zadań bieżących dla jednostek 
sektora finansów publicznych 

31.722  37.458 69.180 

758   Różne rozliczenia 10.369.611  17.245 10.386.856 
 75802  Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 
0  17.245 17.245 

  2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0  17.245 17.245 
801   Oświata i wychowanie 494.848  23.400 518.248 
 80195  Pozostała działalność 20.000  23.400 43.400 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizacją własnych zadań bieżących 
20.000  23.400 43.400 

852   Pomoc społeczna 4.013.120 37.132 18.727 3.994.715 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze 65.000  4.133 69.133 
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 

na realizacją zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami 

65.000  4.133 69.133 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizacją własnych zadań bieżących gmin 

346.600 37.132  309.468 

 85295  Pozostała działalność 145.520  14.594 160.114 

 



  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizacją własnych zadań bieżących gmin 

145.520  14.594 160.114 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 471.369  37.018 508.387 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 471.369  37.018 508.387 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 
471.369  37.018 508.387 

   r a z e m  21.562.005 37.132 328.033 21.852.906 
Załącznik Nr 2 

Zmiany w planie wydatków na 2007 rok 
 

 

 



 85295  Pozostała działalność 265.520  14.594 280.114 
  3110 Świadczenia społeczne 265.520  14.594 280.114 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 471.369  37.018 508.387 
 85415  Pomoc stypendialna dla uczniów 471.369  37.018 508.387 
  3240 Stypendia dla uczniów 471.369  37.018 508.387 
   r a z e m  22.282.191 1.319.132 1.500.033 22.463.092 

U z a s a d n i e n i e  

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 328.033 z tytułu dotacji; 
- na sfinansowanie zakupu paliwa przez rolników 78.542, 
- na sfinansowanie wydawania dowodów osobistych 2.743, 
- na zasiłki i pomoc w naturze 4.133, 
- na dożywianie                                                                      14.594, 
-na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach 

i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu 18.400 
- subwencji uzupełniającej dochody gminy w kwocie 17.245, 
- z funduszu rehabilitacji /PFRON/ 37.458           
z przeznaczeniem na wykup nieruchomości 
- podatku od czynności cywilnoprawnych 100.000    
z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg 
oraz zmniejsza się dotację celową na wypłatę zasiłków o kwotę 37.122 

W ramach planowanego deficytu budżetu związanego z zaciągnięciem kredytu na 
sfinansowanie modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kwocie 895.134 planuje            
się zaciągnąć kredyt w kwocie 500.000 i sfinansować; 
- zadania oświatowe w kwocie 360.000, 
- budowę dróg „ 30.000, 
oraz na spłatę planowanych zobowiązań /pożyczek/                   110.000 

Ponadto dokonuje się zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla zakładu 
komunalnego o kwotę 50.000 z przeznaczeniem do zakupu maszyny do ścinki gałęzi i drzew. 
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Załącznik Nr 3a 

Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2007 
 

 Źródła finansowania LP Nazwa zadania Wartość Planowane 
nakłady Budżet 

gminy 
Dotacje z 
budżetu 
wojewody 

Środki 
Pomoc. 

Pożyczki 
i 
kredyty 

nadwyżka 
budżet. 

inne 

1 Budowa stadionu 
sportowego w ramach 
programu EFRR 

1.281.503 1.281.503 884.000 200.000 197.503    

2. Budowa boiska 
sportowego przy SP w 
Osówce 

293.000 293.000 293.000      

3. Modernizacja chodników 60.000 60.000 60.000      
4. Modernizacja dróg 432.400 432.400 394.000     38400 
5. Przebudowa i rozbudowa 

sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej w 
Czernikowie etap I w 
ramach programu EFRR 

 4.999.313  2.646.687   291.587 1959966  395.134   

6 Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 

810.000  810.000 320.000    490.000   

7. Założenie nowych pkt 
oświetleniowych 

10.000 10.000 10.000      

8 Budowa ulicy na Osiedlu 
Młodych 

300.000  300.000 300.000      

9 Zakup wiat 
przystankowych 

15.000 15.000 15.000      

10 Karosacja samochodu dla 
straży 

100.000 100.000 10.000   90.000   

11 Wykup nieruchomości 102.099 102.099 102.099      
12. Zagospodarowanie placu 

po targowisku 
14.000 14.000 14.000      

13. Budowa dróg 846.000 846.000 306.000 510.000  30.000   
14 Zakup maszyny do 

ścinania drzew i krzewów 
50.000 50.000 50.000      

 razem   6.960.689  2.758.099 1.001.587  2157469 1.005.134 38400 

 


