
UCHWAŁA Nr XXXIV/202 / 2018 
RADY GMINY W CZERNIKOWIE

z dnia 10 maja 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 2017r poz. 1875 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 )

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 
wprowadza się następujące zmiany:

w§ 1
dochody w kwocie 48.573.010 zastępuje się kwotą 48.504.687 zgodnie z załącznikiem Nr 1 
w tym;
- dochody bieżące 39.767.219
- dochody majątkowe 8.737.468

w § 2
wydatki w kwocie 51.573.010 zastępuje się kwotą 51.504.687 zgodnie z załącznikiem Nr 2 
w tym;

- wydatki bieżące 36.300.628
- wydatki majątkowe 15.204.059

oraz załącznik Nr 3
Ustala się plan dotacji na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 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 XXXIV/202/2018 

z dnia 10.05.2018 
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

600 Transport i łączność 1.839.986 27.744 1.867.730
60016 Drogi publiczne gminne 1.839.986 27.744 1.867.730

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizacje inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
( związków gmin, związków powiatowo- 
gm innych)

954.838 27.744 982.582

700 Gospodarka mieszkaniowa 40.000 140.000 180.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40.000 140.000 180.000

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości

10.000 140.000 150.000

750 Administracja publiczna 263.696 41.585 305.281
75095 Pozostała działalność 16.607 41.585 58.192

2008 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 
i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 205

0 35.347 35.347

2009 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 
i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 205

0 6.238 6.238

758 Różne rozliczenia 19.077.686 303.886 18.773.800
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego
11.868.362 303.886 11.564.476

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 1.868.362 303.886 11.564.476
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
1.921.601 26.234 1.947.835

90095 Pozostała działalność 13.500 26.234 39.734
2460 Środki otrzymane od pozostałych 

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

13.500 26.234 39.734

Razem 23.142.969 303.886 235.563 23.074.646

2



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 2.864.096 253.851 447.080 3.057.325
60014 Drogi publiczne powiatowe 253.851 253.851 256.556 256.556

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

0 256.556 256.556

6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień 
( umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego)

253.851 253.851 0

60016 Drogi publiczne gminne 2.356.205 190.524 2.546.729

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

1.976.705 190.524 2.167.229

750 Administracja publiczna 4.371.811 5.000 4.376.811
75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach 

powiatu)
3.515.800 5.000 3.520.800

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74.500 5.000 79.500
758 Różne rozliczenia 295.916 16.243 279.673

75818 Rezerwy ogólne i celowe 295.916 16.243 279.673
4810 Rezerwy 295.916 16.243 279.673

801 Oświata i wychowanie 16.340.194 303.886 16.036.308
80110 Gimnazja 2.082.900 303.886 1.779.014

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń

115.000 23.886 91.114

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.290.500 223.000 1.067.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240.500 38.000 202.500
4120 Składki na Fundusz Pracy 39.000 4.000 35.000
4260 Zakup energii 50.000 15.000 35.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

2.625.722 37.477 2.663.199

90095 Pozostała działalność 17.500 37.477 54.977
4300 Zakup usług pozostałych 0 37.477 37.477

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.271.928 7.100 1.279.028
92195 Pozostała działalność 811.169 7.100 818.269

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

170.550 7.100 177.650

926 Kultura fizyczna 132.500 9.000 141.500

92601 Obiekty sportowe 50.000 9.000 59.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
50.000 9.000 59.000

Razem 27.902.167 573.980 505.657 27.833.844
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Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 235.563

- 41.585 Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernikowo na lata 2017-2023

( wydatki poniesiono w 2017 roku)

- 27.744 dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego

programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

Przebudowa drogi gminnej nr 101136C w miejscowości Kiełpiny

- 26.234 dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Czernikowo

-140.000 wpływ ze sprzedaży lokalu znajdującego się na parterze w budynku mieszkalno- 

przedszkolnym

Wprowadza się do budżetu wydatki

- 27.744 wydatki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego

programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

Przebudowa drogi gminnej nr 101136C w miejscowości Kiełpiny 

-37.477 demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

( w tym kwota 11.243 wkład własny w realizację zadania - z podziału rezerwy)

- 2.705 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

- 9.000 Wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na wykonanie dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach 

Czernikowo, Steklin

-7.100 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego w celu ustalenia wartości zamówienia na roboty

budowalne planowane do wykonania w ramach zadania Szlakiem natury, szlakiem przeszłości 

utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Czernikowo

- 5.000 Zakup oprogramowania do backupu i przywracania danych zakupione na potrzeby Urzędu

Gminy ( środki z podziału rezerwy)

- 162.780 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek

Dokonuje się zmniejszenia budżetu z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 303.886 zł i zmniejsza się 

wydatki w oświacie.

Dokonuje się podziału rezerwy w kwocie 16.243 zł z przeznaczeniem na

-5.000 Zakup oprogramowania do backupu i przywracania danych zakupione na potrzeby Urzędu 

-11.243 Wkład własny w realizację projektu Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest
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Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 60014 między paragrafami


