
Uchwała Nr VII/ 49 /2003 

Rady Gminy w Czernikowie 

z dnia 1 lipca 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)

W uchwale Nr IV/26/2003 r. Rady Gminy z dnia 28.02.2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/03 z dnia 06.06.2003 r. 

wprowadza się następujące zmiany:

\ ) w §  1 pkt 1

-dochody w kwocie 11.629.078 zastępuje się kwotą 11.782.905 zgodnie z załącznikiem Nr 1 

2) w pkt 2

- wydatki w kwocie 11.829.078 zastępuje się kwotą 11.982.905 zgodnie z załącznikiem Nr 1

Rada Gminy 

uchwała, co następuje:

§1

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr VII/49/2003 

zmieniającej 
uchwałę RG Nr IV/26/20 

z dn. 28.02.2003 r.

Zmiany w planie dochodów na 2003 r.

Dz. Rozdz. § Treść Zwiększenie      Plan po
zmianach

758 Różne rozliczenia 72.783 7.984.163
75805 Część rekompensująca subwencji 72.783 364.305

ogólnej dla gmin
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 72.783 364.305

801 Oświata i wychowanie 4.150 94.150
80101 Szkoły podstawowe 4.150 4.150

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4.150 4.150
państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie

853 Opieka społeczna 71.794 889.794
85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.600 19.200

opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5.600 19.200
państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie

85314 Zasiłki i pomoc w naturze 44.300 668.700
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 44.300 668.700

państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie

85395 Pozostała działalność 21.894 21.894
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3.994 3.994

państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 17.900 17.900
państwa na realizację zadań 
własnych



• *

900 Gospodarka komunalna i ochrona 5.100 58.100
środowiska

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.100 28.100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5.100 28.100

państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie

RAZEM: 153.827 8.968.107



Dz. Rozdz. § Treść Zmniejszenie      Zwiększenie       Plan po
zmianach

750 | Administracja publiczna 65.010 1.627.026
75023 Urzędy gmin 65.010 1.485.726

4010 Wynagrodzenia osobowe 38.760 768.760
pracowników 

4210 Zakup materiałów i 6.250  76.250
wyposażenia

6060 Wydatki na zakupy 20.000 91.516
inwestycyjne jednostek 
budżetowych

758  Różne rozliczenia  65.010 44.990
75818             Rezerwy ogólne i celowe 65.010 44.990

4810 Rezerwy 65.010 44.990
801 |  Oświata i wychowanie 76.933   7.392.087

80101 Szkoły podstawowe 4.150  4.303.904
4240 Zakup pomocy naukowych,  4.150 53.150

dydaktycznych i książek
80110 Gimnazja 72.783         2.417.433

6050 Wydatki inwestycyjne 72.783         1.089.783
jednostek budżetowych

853 Opieka społeczna 71.794 i                                     1.345.794
85313 Składki na ubezpieczenia 5.600 19.200

zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej

4130 Składki na ubezpieczenie  5.600              19.200
Zdrowotne

85314 Zasiłki i pomoc w naturze  44.300 668.700
3110 Świadczenia społeczne 44.300 623.700

85395 Pozostała działalność 21.894 121.894
3110 Świadczenia społeczne 21.894 121.894

900  Gospodarka komunalna i 5.100 196.200
[ochrona środowiska

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.100 85.100
6310 Dotacje celowe przekazane z 5.100 5.100

budżetu państwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne z 
zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych 
gminom ustawami

RAZEM: 65.010 218.837       10.606.097

Zmiany w planie wydatków na 2003 r.



UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 153.827 zł z tytułu:

-subwencji rekompensującej: utracone dochody z tytułu utraconych ulg i zwolnień - 72.783 

z przeznaczeniem na budowę gimnazjum

-dotacji na wyprawki szkolne 4.150

-dotacji na ubezpieczenia zdrowotne 5.600

-dotacji na zasiłki stałe, okresowe i inne ustawowe 44.300

-dotacji na dożywianie w szkołach 17.900

-dotacji na wyprawki szkolne 3.994

-dotacji na budowę nowych punktów świetlnych 5.100

Dodatkowo dokonano podziału rezerwy budżetowej w kwocie 65.010 na sfinansowanie: 

-odprawy rentowej 38.760

-dofinansowanie zakupu i instalacji komputerów 6.250

-zakup i wymiana okien do budynków 20.000

(lecznica, wodomistrzówka, biblioteka)


