
ZARZĄDZENIE NR 40/2018 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o 
finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.2077 j.t. z późn.zm)

zarządza 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
- uchwałą RG Nr XXXIV/202/2018 z dnia 10.05.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 27/2018 z dnia 18.05.2018
- uchwalą RG Nr XXXV/205/2018 z dnia 19.06.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 35/2018 z dnia 28.06.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 36/2018 z dnia 29.06.2018 
wprowadza się następujące zmiany;

w § 1
dochody w kwocie 48.639.227 zastępuje się kwotą 48.908.828 zgodnie z zał. Nr 1 
w tym;
- dochody bieżące 40.550.461
- dochody majątkowe 8.358.367
w § 2
wydatki w kwocie 51.639.227 zastępuje się kwotą 51.908.828 zgodnie z zał. Nr 2 
w tym;
- wydatki bieżące 37.083.870
- wydatki majątkowe 14.824.958

Ustala się plan z zakresu administracji rządowej na 2018 r po stronie wydatków i dochodów 
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

/ mgr inż. Zdzisław Gawroński/



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Wójta Nr 40 /2018 

z dnia 13.07.2018 
zmieniający uchwalę RG 

Nr XXXI/186/2018 
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dz Rozdz § Treść Plan przed 
zmiana

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 
zmianie

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

1.783 2.687 4.470

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie

0 2.687 2.687

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami

0 2.687 2.687

852 Pomoc społeczna 866.343 154 866.497
85215 Dodatki mieszkaniowe 153 154 307

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami

153 154 307

855 Rodzina 10.197.588 266.760 10.464.348
85504 Wspieranie rodziny 14.820 266.760 281.580

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami

14.820 266.760 281.580

Razem 11.065.714 269.601 11.335.315



Zmiany w planie wydatków na 2018 rok
Załącznik Nr 2

Dz Rozdz § Treść Plan przed 
zmianą

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 
zmianach

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.783 2.687 4.470

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie

0 2.687 2.687

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 2.687 2.687
852 Pomoc społeczna 1.707.091 154 1.707.245

85215 Dodatki mieszkaniowe 95.153 154 95.307
3110 Świadczenia społeczne 95.153 154 95.307

855 Rodzina 10.349.445 266.760 10.616.205
85504 Wspieranie rodziny 67.106 266.760 333.866

3110 Świadczenia społeczne 0 266.760 266.760
Razem 12.058.319 269.601 12.327.920

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji 269.601
przeznaczeniem na:

- 266.760 zl wyplata świadczeń w ramach Programu Dobry Start 
154 zl dodatki energetyczne

2.687 zl wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego za udział w przeprowadzonych szkoleniach



Załącznik Nr 8

Plan na 2018 rok

Z zakresu administracji rządowej 

D O C H O D Y

Dział Rozdział § T r e ś ć kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 299.325

01095 Pozostała działalność 299.325
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

299.325

750 Administracja publiczna 90.689
75011 Urzędy wojewódzkie 90.689

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

90.689

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.470

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa

1.783

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadania bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1.783

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

2.687

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadania bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2.687

801 Oświata i wychowanie 80.481
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

80.481

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

80.481

852 Pomoc społeczna 52.257
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

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

17.000



2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

17.000

85215 Dodatki mieszkaniowe 307
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

307

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34.950

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

34.950

855 Rodzina 10.446.748
85501 Świadczenia wychowawcze 6.452.000

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 
( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

6.452.000

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.712.700

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3.712.700

85503 Karta Dużej Rodziny 468
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

468

85504 Wspieranie rodziny 281.580
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

281.580

R a z e m 10.973.970



Załącznik Nr 8

Plan na 2018 rok
z zakresu administracji rządowej

W Y D A T K I

Dział Rozdział § T r e ś ć kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 299.325

01095 Pozostała działalność 299.325
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.040
4300 Zakup usług pozostałych 2.830
4430 Różne opłaty i składki 293.455

750 Administracja publiczna 90.689
75011 Urzędy wojewódzkie 90.689

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61.500
4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 7.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.000
4120 Składki na fundusz pracy 1.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.089
4300 Zakup usług pozostałych 1.600
4410 Podróże służbowe krajowe 2.626
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.100
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej
874

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa

4.470

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa

1.783

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126
4120 Składki na Fundusz Pracy 18
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 736
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700
4300 Zakup usług pozostałych 203

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

2.687

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.687
801 Oświata i wychowanie 80.481

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

80.481

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 797
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 79.684

852 Pomoc społeczna 52.257
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

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

17.000



(

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17,000
85215 Dodatki mieszkaniowe 307

3110 Dodatki mieszkaniowe 307
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34.950

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29,350
4300 Zakup usług pozostałych 5.600

855 Rodzina 10.446.748
85501 Świadczenia wychowawcze 6.452.000

3110 Świadczenia społeczne 6.356.651
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.600
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.177
4410 Podróże służbowe i krajowe 200
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.372
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej
1.200

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

3.712.700

3110 Świadczenia społeczne 3.424.564
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69.026
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193.660
4120 Składki na fundusz pracy 1.850
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
4410 Podróże służbowe krajowe 200
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.500
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej
1.500

85503 Karta Dużej Rodziny 468
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 468

85504 Wspieranie rodziny 281.580
3110 Świadczenia społeczne 266.760
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 9.909
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.706
4120 Składki na Fundusz Pracy 241
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.534
4300 Zakup usług pozostałycłi 1.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej
430

Razem 10.973.970


