
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 29 października 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
- uchwałą 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
- zarządzeniem Wójta Nr 39/2018 z dnia 13.07.2018
- uchwalą RG Nr XXXVI/210/2018 z dnia 20.07.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 49/2018 z dnia 10.08.2018
- uchwałą RG Nr XXXVII/218/2018 z dnia 28.08.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 57/2018 z dnia 31.08.2018
- uchwałą RG Nr XXXVIIl/222/2018 z dnia 24.09.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 63/2018 z dnia 28.09.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 66/2018 z dnia 19.10.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 67/2018 z dnia 23.10.2018 
wprowadza się następujące zmiany;
w § 1
dochody w kwocie 50.242.656 zastępuje się kwotą 50.394.949 zgodnie z zał. Nr 1 
w tym;
- dochody bieżące 42.504.846
- dochody majątkowe 7.890.103
w § 2
wydatki w kwocie 54.279.507 zastępuje się kwotą 54.431.800 zgodnie z zał. Nr 2 
w tym;
- wydatki bieżące 38.927.690
- wydatki majątkowe 15.504.110
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



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Wójta Nr 68 /2018 

z dnia 29.10. 2018 
zmieniający uchwałę 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

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.974.063 150.880 4.124.943
01095 Pozostała działalność 313.301 150.880 464.181

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

299.325 150.880 450.205

750 Administracja publiczna 332.680 9.013 323.667
75011 Urzędy wojewódzkie 92.797 9.013 83.784

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

92.697 9.013 83.684

852 Pomoc społeczna 984.500 8.086 992.586
85219 Ośrodki pomocy społecznej 148.000 8.086 156.086

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

148,000 8.086 156.086

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 360.000 170 360.170
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym
360.000 170 360.170

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej 
finansowanych w całości przez budżet państwa 
w ramach programów rządowych

0 170 170

855 Rodzina 11.724.672 2.170 11.726.842
85504 Wspieranie rodziny 410.038 2.170 412.208

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

392.850 2.170 395.020

Razem 17.375.915 | 9.013 161.306 17.528.208



Zmiany w planie wydatków na 2018 rok
Załącznik Nr 2

Dz Rozdz § Treść Plan przed 
zmianą

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 
zmianach

010 Rolnictwo i łowiectwo 10.138.056 150.880 10.288.936
01095 Pozostała działalność 363.301 150.880 514.181

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.788 358 5.146
4300 Zakup usług pozostałych 64.463 2.600 67.063
4430 Różne opłaty i składki 293.455 147.922 441.377

750 Administracja publiczna 4.428.819 9.013 4.419.806
75011 Urzędy wojewódzkie 92.697 9.013 83.684

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61.500 8.000 53.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.000 913 8.087
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.400 100 1.300

852 Pomoc społeczna 1.805.108 8.086 1.813.194
85219 Ośrodki pomocy społecznej 498.548 8.086 506.634

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 351.072 6.757 357.829
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65.574 1.164 66.738
4120 Składki na Fundusz Pracy 7.454 165 7.619

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 436.000 170 436.170
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym
436.000 170 436.170

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0 170 170
855 Rodzina 11.896.669 2.170 11.898.839

85504 Wspieranie rodziny 462.324 2.170 464.494
3110 Świadczenia społeczne 378.030 2.170 380.200

Razem 28.704.652 9.013 161.306 28.856.945

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji 
z przeznaczeniem na:

- 150.880 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
170 dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych Wprawka szkolna 

8.086 dodatek na pracownika socjalnego 
2.170 realizacja zadań w ramach Programu Dobry Start

Zmniejsza się dotację o kwotę 
z tytułu

-9.013 zadania zlecone

161.306

9.013



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 450.205

01095 Pozostała działalność 450.205
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

450.205

750 Administracja publiczna 83.584
75011 Urzędy wojewódzkie 83.684

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

83.684

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

103.427

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

101.644

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

101.644

801 Oświata i wychowanie 118.349
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

118.349

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

118.349

852 Pomoc społeczna 77.095
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

17.438



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

17.438

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 59.350
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

59.350

855 Rodzina 11.692.054
85501 Świadczenia wychowawcze 7.211.000

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

7.211.000

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

4.085.566

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

4.085.566

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 395.020
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

395.020

12.524.814

I



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 450.205

01095 Pozostała działalność 450.205
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.398
4300 Zakup usług pozostałych 5.430
4430 Różne opłaty i składki 441.377

750 Administracja publiczna 83.684
75011 Urzędy wojewódzkie 83.684

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53.500
4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 7.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.087
4120 Składki na fundusz pracy 1.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.597
4300 Zakup usług pozostałych 1.600
4410 Podróże służbowe krajowe 2.126
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

103.427

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

101.644

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58.230
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 491
4120 Składki na Fundusz Pracy 70
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.731
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.582
4300 Zakup usług pozostałych 6.516
4410 Podróże służbowe krajowe 544
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej
480

801 Oświata i wychowanie 118.349
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
118.349



ćwiczeniowych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.172
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 117.177

852 Pomoc społeczna 77.095
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

17.438

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17.438
85215 Dodatki mieszkaniowe 307

3110 Dodatki mieszkaniowe 307
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59.350

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53.750
4300 Zakup usług pozostałych 5.600

855 Rodzina 11.692.054
85501 Świadczenia wychowawcze 7.211.000

3110 Świadczenia społeczne 7.104.435
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71.600
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.330
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.755
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.831
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

4.085.566

3110 Świadczenia społeczne 3.779.570
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.226
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 202.080
4120 Składki na fundusz pracy 2.050
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.040
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 395.020
3110 Świadczenia społeczne 380.200
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 pozostałych 1.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej
430

Razem 12.524.814


