
Uchwała Nr XIV/89//2008 
Rady Gminy w Czernikowie 

z dnia 09 czerwca 2008 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2008r 

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 XII / 71 /2008 Rady Gminy z dnia 03 marca 2008r w sprawie uchwalenia 
budżetu na 2008r. zmienionej: 
- zarządzeniem Wójta Nr 4 / 08 z dnia 31.03.2008r 
- uchwałą RG Nr XIII/ 84 / 08 z dnia 28.04.2008r. 
zarządzeniem Wójta nr 5/08 z dnia 13.05.2008r. 
wprowadza się następujące zmiany; 
w § 1 
- dochody w kwocie 20.768.663 zastępuje się kwotą 21.365.883 zg z załącznikiem Nr 1, 

w § 2 
pkt I - wydatki w kwocie 20.513.663 zastępuje się kwotą 20.959.900 zg z załącznikiem Nr 2 
pkt IV- zwiększa się planowaną nadwyżkę o kwotę 150.983 z przeznaczeniem na wykazaną 
w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

  § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 



Zmiany w planie dochodów na 2008 rok 

Załącznik Nr 1 
do uchwały RG Nr 

z dnia 09 czerwca.2008r 
zmieniający uchwałą RG 
Nr XII / 71/ 08 w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2008r 
 

Dz rozdz § Treść Plan przed 
zmianą 

zmniejsz zwiększ Plan po 
zmianie 

600   Transport i łączność 0  394.000 394.000 
 60016  drogi gminne publiczne 0  394.000 394.000 
  6290 Środki ma dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin pozyskane z innych 
źródeł 

0  44.000 44..000 

  6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jst na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych  

0  350.000 350.000 

700   Gospodarka mieszkaniowa 55.000  113.525 168.525 
 70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
55.000  113.525 168.525 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 

50.000  113.525 163.525 

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

3.725.716  37.458 3.763.174 

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

1.033..000  37.458 1.070.458 

  2440 Dotacje otrzymane z funduszy 
celowych na realizację bieżących 
jednostek sektora finansów 
publicznych 

0  37.458 37.458 

801   Oświata i wychowanie 102.570  30.151 132.721 
 80195  Pozostała działalność 17.800  30.151 47.951 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

17.800  30.151 47.951 

852   Pomoc społeczna 3.656.444  22.086 3.678.530 
 85295  Pozostała działalność 103.000  22.086 125.086 

  2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 

103.000  22.086 125.086 
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   bieżących gmin     
   r a z e m  7.539.730  597.220 8.136.950 

  

Zmiany w planie wydatków na 2008 rok 

 
 
Załącznik Nr 2 

 

Dz rozdz § Treść Plan 
przed 
zmiana 

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 
zmianie 

600   Transport i łączność 955.000  394.000 1.349.000 
 60016  Drogi publiczne gminne 955.000  394.000 1.349.000 
  6050 Wydatki na inwestycje 955.000  394.000 1.349.000 
801   Oświata i wychowanie 4.687.396  30.151 4.717.547 
 80195  Pozostała działalność 32.700  30.151 62.851 
  4300 Zakup usług pozostałych 26.000  30.151 56.151 

852   Pomoc społeczne 3.986.944  22.086 4.009.030 
 85295  Pozostała działalność 219.000  22.086 241.086 
  3110 Świadczenia społeczne 219.000  22.086 241.086 
   r a z e m                                9.628.840  446.237 10.075.077 

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

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 597.220 z tytułu 
- dotacji na budowę dróg 350.000, 
- dotacji na dofinansowanie dokształcania młodocianych 30.151, 
- dotacji na dożywianie 22.086 
- dotacji na modernizację drogi w Mazowszu Parcelach 44.000, 
oraz dotacji z PFRON w kwocie 37.458 jako rekompensata utraconych dochodów i z tytułu 
sprzedaży 113.525 tj. łącznie 150.983 z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów 
zaciągniętych w latach ubiegłych. 
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Załącznik nr 6a 

Przychody i rozchody 
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem 

nadwyżki budżetowej 

na 2008 rok 

I.   Deficyt budżetowy na 2008 rok 

II. Przychody  

1.Przychody z zaciągniętych pożyczek 
i kredytów na rynku krajowym §    952 274.017 

2. Wolne środki pochodzące z zaciągniętych 
 kredytów i pożyczek § 403.508 

III. Rozchody 

1.Spłata otrzymanych krajowych 
 pożyczek i kredytów § 992 1.083.508 

Razem  677.525 1.083.508 

  

 

 

 


