
UCHWAŁA Nr XXIX/166/2017 
RADY GMINY W CZERNIKOWIE

z dnia 24 listopada 2017 r

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r poz. 1875 j .t .) oraz art.211, art.212 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017, poz.2077 j.t )

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/114/2017 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2017r w 
sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 
zmienionej;
- zarządzeniem Wójta Nr 17/2017 z dnia 23.03.2017
- uchwałą RG Nr XXIV/122/2017 z dnia 31.03.2017
- zarządzeniem Wójta Nr 21/2017 z dnia 27.04.2017
- zarządzeniem Wójta Nr 26/2017 z dnia 31.05.2017
- uchwałą RG Nr XXVI/140/2017 z dnia 23.06.2017
- zarządzeniem Wójta Nr 27/2017 z dnia 27.06.2017
- uchwałą RG Nr XXVII/151/2017 z dnia 17.07.2017
- zarządzeniem Wójta Nr 33/2017 z dnia 28.07.2017
- zarządzeniem Wójta Nr 39/2017 z dnia 10.08.2017
- uchwalą RG Nr XXVIII/158/2017 z dnia 7.09.2017
- zarządzeniem Wójta Nr 47/2017 z dnia 27.09.2017
- zarządzeniem Wójta Nr 51 /2017 z dnia 27.10.2017 
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
dochody w kwocie 45.190.539 zastępuje się kwotą 44.583.664 zgodnie z załącznikiem Nr 1 
w tym;
- dochody bieżące 41.641.743
- dochody majątkowe 2.941.921

w § 2
wydatki w kwocie 44.824.860 zastępuje się kwotą 44.228.985 zgodnie z załącznikiem Nr 2 
w tym;

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

oraz załącznik Nr 3 i 4 
Paragraf 5 i 6 otrzymuje brzmienie
§ 5. Tworzy się nadwyżkę budżetową w wysokości 354.679 na spłatę wcześniejszych 
zobowiązań.
§ 6. Łączna kwota przychodu budżetu w wysokości 1.177.821 zł oraz łączna kwota 
rozchodów w wysokości 1.532.500

38.546.570
5.682.415



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
8 T Ir.hwała wchodzi w żvcie z dniem nodiecia

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIX/166/2017 

z dnia 24.11.2017 
zmieniająca uchwałę RG 

Nr XXII/114/2017 
w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Dz rozdział § Treść Plan przed 
zmiana

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 
zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 2.436.189 1.092.360 1.070 1.344.899

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 
wsi

2.088.419 1.092.360 916.059

6297 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin, powiatów ( związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł

1.092.360 1.092.360 0

01095 Pozostała działalność 427.770 1.070 428.840

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze

2.000 1.070 3.070

700 Gospodarka mieszkaniowa 51.000 148.250 199.250

70005 GosDodarka gruntami i nieruchomościami 51.000 148.250 199.250

0770
_________ £— ------------------- —------------------ —--- ;------— —

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości

20.000 148.250 168.250

750 Administracja publiczna 227.023 117.115 344.138

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach 
powiatu)

77.213 117.025 194.238

0830 Wpływy z usług 0 6.300 6.300

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów

77.213 110.725 187.938

75095 Pozostała działalność 58.201 90 58.291

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 90 90
Dnrhr»Hv od osób nrawnvch. od osób 7.235.360 1.950 7.237.310
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fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych

17.000 50 17.050

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat

0 50 50

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych

1.472.000 900 1.472.900

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat

0 900 900

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

2.176.000 1.000 2.177.000

0430 Wpływy z opłaty targowej 0 300 300
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw

23.000 700 23.700

758 Różne rozliczenia 18.627.123 101.288 18.728.411
75814 Różne rozliczenia finansowe 29.213 101.288 130.501

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 29.213 22.952 52.165
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin ( związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych)

0 78.336 78.336

801 Oświata i wychowanie 618.689 90.200 708.889
80104 Przedszkola 211.264 49.000 260.264

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z 
wyżywienia w jednostkach realizujących 
zadania z zakresu wychowania 
przedszkolnego

23.000 5.000 28.000

0830 Wpływy z usług 7.000 44.000 51.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 0 16.000 16.000
0830 Wpływy z usług 0 16.000 16.000

80195 Pozostała działalność 75.040 25.200 100.240
0690 Wpływy z różnych opłat 0 200 200
0830 Wpływy z usług 0 25.000 25.000

852 Pomoc społeczna 1.092.491 144 1.092.635
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej

30.000 144 30.144

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin ( związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych)

12.000 144 12.144

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

1.211.349 14.682 40.150 1.236.817

onnno fJncnndarka ndnadami 1.150.000 40.150 1.190.150



pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw

90095 Pozostała działalność 41.349 14.682 26.667
2460 Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na realizację zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych

41.349 14.682 26.667

Razem 31.499.224 1.107.042 500.167 30.892.349

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

.Dz rozdz § Treść Plan przed 
zmianą

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 
zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.503.189 1.172.360 2.330.829

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjan 
wsi

3.003.419 1.172.360 1.831.059

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

1.410.000 80.000 1.330.000

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

1.593.419 1.092.360 501.059

600 Transport i łączność 3.843.605 3.900 3.847.505

60017 Drogi wewnętrzne 158.219 3.900 162.119
4270 Zakup usług remontowych 158.219 3.900 162.119

750 Administracja publiczna 4.203.042 24.500 4.227.542

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego

300.000 24.500 324.500

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228.700 21.000 249.700

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37.000 3.500 40.500

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

185.000 14.000 199.000

75412 Ochotnicze straże pożarne 165.000 14.000 179.000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

12.500 14.000 26.500

801 Oświata i wychowanie 15.082.526 6.150 494.966 15.571.342

80101 Szkoły podstawowe 6.840.190 4.650 471.150 7.306.690

3240 Stypendia dla uczniów 13.100 4.650 8.450

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.146.100 410.150 4.556.250

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 778.450 53.000 831.450

4120 Składki na Fundusz Pracy 116.900 8.000 124.900

80104 Przedszkola 1.212.904 11.000 1.223.904



6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

66.500 11.000 77.500

80113 Dowożenie uczniów do szkół 989.900 1.500 1.500 989.900

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 177.000 1.500 178.500

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35.650 1.500 34.150

80195 Pozostała działalność 130.506 11.316 141.822

4300 Zakup usług pozostałych 115.426 11.316 126.742

852 Pomoc społeczna 1.948.079 30.000 144 1.918.223

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej

30.000 144 30.144

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30.000 144 30.144

85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w 
naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

572.774 10.000 562.774

3110 Świadczenia społeczne 572.774 10.000 562.774

85215 Dodatki mieszkaniowe 110.274 20.000 90.274
3110 Świadczenia społeczne 110.274 20.000 90.274

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

1.867.485 20.975 112.000 1.958.510

90002 Gospodarka odpadami 1.154.000 100.000 1.254.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 1.000 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.150.000 99.000 1.249.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50.000 12.000 62.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000 12.000 32.000

90095 Pozostała działalność 60.785 20.975 39.810

4300 Zakup usług pozostałych 44.785 20.975 23.810
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 630.385 18.150 2.250 614.485

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 143.200 2.250 145.450

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59.200 2.250 61.450
92195 Pozostała działalność 164.185 18.150 146.035

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48.791 6.500 42.291

4300 Zakup usług pozostałych 47.594 11.650 35.944

Razem 31.263.311 1.247.635 651.760 30.667.436
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Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 500.167

144
- 78.336
- 133.677
- 148.250
- 40.000
- 1.070
- 6.300

90
950

- 300
- 5.000
- 44.000
- 16.000

200
- 25.000
- 150
- 700

dotacja na ubezpieczenie zdrowotne
częściowy zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2016 rok
wpływ z tytułu nienależytego wykonania robót ( odszkodowanie, zwrot kosztów procesu, odsetki)
wpływ za sprzedaną działkę w Czernikowie oraz za mieszkanie w Mazowszu
wpłaty mieszkańców w związku ze zmianą stawki opłaty śmieciowej
dzierżawa obwodów łowieckich
wpłaty za ogrzewanie i energię wynajmowanych lokali
ZIT zwrot niewykorzystanej dotacji
odsetki
opłata rezerwacyjna 
wyżywienie dzieci w przedszkolu

koszty uczęszczania dzieci do przedszkola z innych gmin, wyżywienie pracowników w przedszkolu 
odpłatność za wynajem pojazdów gminnych 
za duplikaty legitymacji szkolnych 
wynajem sal w budynkach szkolnych 
opłata produktowa 
za zajęcie pasa drogowego

Wprowadza się do budżetu wydatki 

144 ubezpieczenie zdrowotne
- 11.316 usługa prawna -  przeciwko TUZ o zapłatę na podstawie wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej

należytego wykonania kontraktu -  z tytułu odstąpienia z winy wykonawcy
- 100.000 zwiększenie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami

komunalnymi ( od 1 lipca 2017 roku w ramach przeprowadzonego przetargu wzrosło 
wynagrodzenie dla Przedsiębiorstwa Budowlano-Remontowego Gentor )

14.000 zakup pieca CO do garaży OSP w Czernikowie
- 374.707 na wynagrodzenia i pochodne z uwagi na reformę oświaty i zatrudnienie 5 nauczycieli do szkół

podstawowych . Jednocześnie z uwagi na stan zdrowia 3 nauczycieli przebywa na urlopie dla 
poratowania zdrowia . Poza tym 7 pracowników z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego 
przechodzi na emeryturę co powoduje wypłatę odpraw emerytalnych . Wypłacono 19 nagród 
jubileuszowych dla nauczycieli oraz 5 nagród dla pracowników obsługi za długoletnią pracę.

- 11.000 opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla Adaptacji części pomieszczeń Zespołu Szkół w
Czernikowie na przedszkole

Dokonuje się zmniejszenia dotacji na usuwanie azbestu o kwotę 14.682 zł( wysokość dotacji zgodna z 
podpisaną umową) a wkład własny gminy w kwocie 6.293 zł przeznacza się na wydatki w oświacie.

Zmniejszono plan środków własnych na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 10.000 zł z uwagi na mniejszą 
ilość złożonych wniosków oraz zmniejszono plan wydatków na Dodatki mieszkaniowe o kwotę 20.000 zł kwoty 
te przeznacza się na wydatki w oświacie.

Zadanie Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo będzie 
realizowane w roku 2017 i 2018 w związku z tym zmniejsza się o kwotę dotacji dochody i wydatki o kwotę 
1.092.360 zł i częściowy wkład własny w realizację zadania w kwocie 80.000 zł, który przeznacza się na 
wydatki w oświacie i wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego / oświata/

Wprowadza się wolne środki w kwocie 11.000 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek.
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Łącznie na oświatę i wspólną obsługę jednostek oświatowych przeznacza się kwotę 491.000 zł, 
w tym 24.500 na zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w rozdziale 
wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego / oświata/ z powodu zatrudnienia od 01.02.2017r. nowego 
pracownika.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 801.

Dokonuje się zmian w dziale 600 wydatki z funduszu sołeckiego poprzez zwiększenie i zmniejszenie w dziale 
921 o kwotę 12.600 zł oraz zmniejszenie w dziale 600 i zwiększenie w dziale 900 o kwotę 6.000 zł., 
zwiększenie w dziale 900 i zmniejszenie w dziale 600 i 921 o kwotę 6.000 zł,
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Załącznik Nr 3

Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp Nazwa zadania

Wartość Planowa Źródła finansowania
ne
nakłady Budżet

gminy
Dotacje Środki

Pomoc.
Pożyczki nadwyżka

budżetowa
kredyty Wpłaty

mieszkańców
Inne środki

1 P rzebudow a ulicy  T oruńsk iej, C ichej, 
K w iatow ej oraz S trum ykow ej z odnogam i w  
m iejscow ości C zernikow o

1.664.920 1.610.780 674.946 935.834

2 P rzebudow a drogi gm innej N r 101119C w  
m ieiscow ości S teklinek  i Jackow o

816.078 816.078 102.000 407.278 306.800

3 M odern izac ja  chodników 100.340 100.340 100.340

4 R em on t sali gim nastycznej p rzy  Szkole 
Podstaw ow ej w  C zern ikow ie

242 .500 242 .500 121.300 121.200

5 Pro jek t P opraw a b ezp ieczeństw a i kom fortu  
ży c ia  m ieszkańców  oraz w sparcie  
n iskoem isy jnego  transportu  drogow ego 
poprzez w ybudow anie  dróg d la row erów -droga 
row erow a O siek  nad W isłą -S ąsieczno-Z im ny 
Z dró j-C zern ikow o-M azow sze z odgałęzien iem  
do O brow a

822.000 28.160 28.160

6 D zia łk a  z p rzeznaczeniem  na cele rekreacyjno- 
sportow e d la  m ieszkańców  so łectw a S teklin

20.000 20.000 20.000

7 D okum entacja  na p lace zabaw 7.800 7.800 7.800

8 M odern izac ja  o św ie tlen ia  ulicznego w  gm inie 
C zern ikow o

47 .500 47.500 47.500

9 A d ap tac ja  pom ieszczeń w  budynku  
g im nazjum  w  C zernikow ie n a  przedszkole

77.500 77.500 77.500

10 Z agospodarow anie  n a  teren ie  gm iny 
C zern ikow o punktów  inform acyjnych  na/przy  
śc ieżkach  edukacyjnych i sz lakach 
przyrodn iczych

60.000 60.000 60.000

11 M odern izac ja  dróg 728.698 728.698 728.698

12 R ozbudow a oczyszczaln i śc ieków  w  
C zern ikow ie

8.435.885 1.226.059 725.000 501.059



13 B udow a przydom ow ych b io log icznych  
oczyszczaln i śc ieków  na teren ie  gm iny 
C zern ikow o

1.820.200 605.000 190.000 415.000

14 Z akup k lim atyzacji św ie tlica  W itow ąż 13.000 13.000 13.000

15 Z akup  sam ochodu d la straży  gm innej 55.000 55.000 55.000

16 D ofinansow anie  sam ochodu d la  Policji 17.500 17.500 17.500

17 D ofinansow anie  zakupu  sam ochodu  d la O SP 
S teki in

12.500 12.500 12.500

18 Z akup  p ieca  C O  do garaży  O SP w  
C zern ikow ie

14.000 14.000 14.000

R azem 14.955.421 5.682.415 2.995 .244 1.965.371 415.000 306.800



Załącznik nr 4

Przychody i rozchody

związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem 
nadwyżki budżetowej

na 2017 rok

I. Przychody
1.Wolne środki, o których mowa w art.217 

ust.2 pkt 6 ustawy § 950 1.177.821

II Rozchody

1.Spłata otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów § 992 __________ 1-532-500

1.177.821 1.532.500r a z e m


