
UCHWAŁA Nr XXXIX122612018 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 15 listopada 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 2018r poz. 994 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 z 

późn. z m )

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
- 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
- zarządzeniem Wójta Nr 39/2018 z dnia 13.07.2018
- uchwała 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 XXXVIII/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
- zarządzeniem Wójta Nr 68/2018 z dnia 29.10.2018 
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
dochody w kwocie 50.394.949 zastępuje 
w tym;
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

w § 2
wydatki w kwocie 54.431.800 zastępuje się kwotą 54.340.381 zgodnie z załącznikiem Nr 2 
w tym;
- wydatki bieżące 39.147.878
- wydatki majątkowe 15.192.503 
oraz załącznik Nr 3

się kwotą 50.303.530 zgodnie z załącznikiem Nr 1

42.589.854
7.713.676



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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

P rzew odn icka  Rady Gminy 

/ mgr Jadwiga Padlewska

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIX/226/2018 

z dnia 15.11.2018 
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

010 Rolnictwo i łowiectwo 4.124.943 32.827 4.092.116
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi
3.660.762 32.827 3.627.935

6258 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego

198.232 32.827 165.405

600 Transport i łączność 1.983.985 144.000 1.839.985
60016 Drogi publiczne gminne 1.983.985 144.000 1.839.985

6290 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin, powiatów ( związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł

144.000 144.000 0

700 Gospodarka mieszkaniowa 180.000 400 180.400
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180.000 400 180.400

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych

0 400 400

750 Administracja publiczna 323.667 50.500 374.167
75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach 

powiatu)
181.691 50.500 232.191

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów

175.391 50.500 225.891

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadąjących osobowości prawnej

7.529.469 23.682 7.553.151
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oraz wydatki związane z ich poborem
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych
15.000 300 15.300

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

0 300 300

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

2.208.000 6.382 2.214.382

0430 Wpływy z opłaty targowej 0 232 232
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw

0 150 150

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień

0 6.000 6.000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw

172.000 17.000 189.000

0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych

144.000 16.000 160.000

0690 Wpływy z różnych opłat 1.000 1.000 2.000
801 Oświata i wychowanie 1.712.405 29.900 1.742.305

80195 Pozostała działalność 65.040 29.900 94.940
0690 Wpływy z różnych opłat 0 300 300
0830 Wpływy z usług 0 29.600 29.600

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

2.004.370 27.624 8.550 1.985.296

90002 Gospodarka odpadami 1.944.63 6 8.400 1.953.036
0640 Wpływy z tytułów kosztów 

egzekucyjnych , opłaty komorniczej i 
kosztów upomnień

0 5.000 5.000

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

0 3.400 3.400

90020 Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat 
produktowych

0 150 150

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0 150 150
90095 Pozostała działalność 39.734 27.624 12.110

2460 Środki otrzymane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na realizacje zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych

39.734 27.624 12.110

Razem 17.858.839 204.451 113.032 17.767.420
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Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

.Dz rozdz § Treść Plan przed 
zmianą

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 
zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 10.288.936 32.827 10.256.109
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi
9.759.755 32.827 9.726.928

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

894.000 32.827 861.173

600 Transport i łączność 3.147.495 306.780 25.350 2.866.065
60016 Drogi publiczne gminne 2.739.549 306.780 25.000 2.457.769

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

2.390.049 306.780 25.000 2.108.269

60017 Drogi wewnętrzne 168.869 350 169.219
4270 Zakup usług remontowych 167.869 350 168.219

750 Administracja publiczna 4.419.806 7.500 43.500 4.455.806
75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach 

powiatu)
3.585.800 36.000 3.621.800

4530 Podatek od towarów i usług ( vat) 0 36.000 36.000
75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego
50.000 7.500 7.500 50.000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 7.500 17.500
4300 Zakup usług pozostałych 40.000 7.500 32.500

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz 
sadownictwa

103.427 1.785 1.785 103.427

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

101.644 1.785 1.785 101.644

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 491 565 1.056
4120 Składki na Fundusz Pracy 70 53 123
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.731 1.143 20.874
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.582 743 14.839
4300 Zakup usług pozostałych 6.516 1.042 5.474
4410 Podróże służbowe krajowe 544 24 568

757 Obsługa długu publicznego 850.000 200.000 650.000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego

850.000 200.000 650.000

8110 Odsetki od samorządowych papierów 
wartościowych lub zaciągniętych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego 
kredytów i pożyczek

850.000 200.000 650.000

801 Oświata i wychowanie 16.540.348 50.000 491.864 16.982.212
80101 Szkoły podstawowe 7.228.201 491.864 7.720.065

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.620.800 449.000 5.069.800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 894.400 28.864 923.264
4120 Składki na Fundusz Pracy 124.400 4.000 128.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 301.900 10.000 311.900

80113 Dowożenia uczniów do szkół 1.015.968 50.000 965.968
4300 Zakup usług pozostałych 638.200 50.000 588.200

851 Ochrona zdrowia 144.000 16.000 160.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 124.000 16.000 140.000
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4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32.000 2.750 34.750
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54.000 13.250 67.250

852 Pomoc społeczna 1.813.194 3.000 19.400 1.829.594
85202 Domy pomocy społecznej 281.000 4.600 285.600

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek 
samorządu terytorialnego

281.000 4.600 285.600

85215 Dodatki mieszkaniowe 80.307 3.000 77.307
3110 Świadczenia społeczne 80.307 3.000 77.307

85219 Ośrodki pomocy społecznej 506.634 14.800 521.434
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 357.829 13.500 371.329
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66.738 1.000 67.738
4120 Składki na Fundusz Pracy 7.619 300 7.919

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 436.170 36.000 400.170
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym
436.170 36.000 400.170

3240 Stypendia dla uczniów 436.000 36.000 400.000
855 Rodzina 11.898.839 21.600 5.200 11.882.439

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społeczne

4.169.737 16.000 4.153.737

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147.500 16.000 131.500
85504 Wspieranie rodziny 464.494 5.600 458.894

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61.497 5.600 55.897
85510 Działalność placówek opiekuńczo- 

wychowawczych
53.140 5.200 58.340

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek 
samorządu terytorialnego

53.140 5.200 58.340

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

2.604.734 42.350 4.674 2.567.058

90002 Gospodarka odpadami 1.944.636 4.674 4.674 1.944.636
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
16.000 1.444 14.556

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

33.116 3.230 29.886

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

164.000 1.444 165.444

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

366.520 3.230 369.750

90095 Pozostała działalność 54.977 37.676 17.301
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.500 17.500 0
4300 Zakup usług pozostałych 37.477 20.176 17.301

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.485.628 350 3.000 1.488.278
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 133.259 350 132.909

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65.259 350 64.909
92195 Pozostała działalność 1.026.369 3.000 1.029.369

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

385.650 3.000 388.650

Razem 53.732.577 702.192 610.773 53.641.158
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Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 113.032 zł

- 16.000 zł odpłatność za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 50.500 zł wpływ z tytułu nienależytego wykonania robót

400 zł złomowanie samochodu ( Fiat Brawa)
300 zł odsetki
232 zł opłata rezerwacyjna 
150 zł za zajęcie pasa drogowego

- 6.000 zł wpływ z tytułu kosztów upomnień ( podatki)
- 1.000 zł opłata za ślub poza lokalem USC

300 zł za duplikaty legitymacji szkolnych
- 29.600 zł wynajem sal w budynkach szkolnych
- 5.000 zł wpływ z tytułu kosztów upomnień ( odpady)
- 3.400 zł odsetki od nieterminowych wpłat ( odpady)
- 150 zł opłata produktowa

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów

-16.000 zł wydatki związane przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- 25.000 zł modernizacja dróg ( dokumentacja projektowa)
- 3.000 zł Budowa pomnika upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

roboty montażowo-budowlane
- 69.032 zł na wynagrodzenia w oświacie

Zmniejsz a się dotację na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Czernikowie 
w kwocie 32.827 zł ( planowano 100 oczyszczalni wykonano 97 sztuk )

Dokonuje się zmniejszenia dotacji na usuwanie azbestu o kwotę 14.124 zł ( wysokość dotacji zgodna 
z podpisaną umową) a wkład gminy w kwocie 6.052 zł przeznacza się na wydatki w oświacie.

Zdejmuje się dotację na Powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo -  nie 
zrealizowano zadania zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 13.500 zł, a wkład gminy w kwocie 
4.000 zł przeznacza się na wydatki w oświacie.

Ze względu na brak ofert na wybór wykonawcy do realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Steklinek zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 144.000 zł, a wkład własny w 
realizację zadania w kwocie 162.780 zł przeznacza się na wydatki w oświacie.

Zmniejsza się wydatki na obsługę długu ( odsetki) w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki 
w oświacie.
Łącznie zwiększono plan w oświacie w kwocie 441.864 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 
nauczycieli z powodu reformy oświaty ( klasy ósme w szkołach podstawowych ), zostało 
wprowadzone wsparcie dla nauczyciela dla klas z uczniem z orzeczeniem przez dodatkowego 
nauczyciela wspomagającego. Nauczyciele z terenu gminy podwyższyli swoje kwalifikacje ( stopnia 
awansu zawodowego w szkołach Czernikowo, Osówka, Makowiska).
Realizowane są godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli przebywających na zwolnieniach 
lekarskich. Wypłacono nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników. Trzech nauczycieli korzysta z urlopu 
dla poratowania zdrowia.
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Zmniejsza się wkład gminy na stypendia socjalne w kwocie 36.000 zł z przeznaczeniem na podatek 
VAT.
Zmniejsza się plan w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe w kwocie 3.000 zł i przeznacza się na 
odpłatność za pobyt osób w domach pomocy społecznej
Z rozdziału 85202 świadczenia rodzinne środki własne w kwocie 16.000 zł przeznacza się na 
1.600 zł na odpłatność w domach pomocy społecznej

13.500 zł na wynagrodzenia GOPS 
900 zł składki na ubezpieczenia GOPS
Z rozdziału 85504 asystent rodziny wkład własny w kwocie 5.600 zł przeznacza się na 
400 zł składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy GOPS
5.200 zł na odpłatność za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych 
Wzrost wydatków w rozdziale 85219 GOPS spowodowany jest zatrudnieniem dwóch opiekunek 
środowiskowych w celu realizowania świadczeń opiekuńczych, na które rośnie zapotrzebowanie.

Dokonuje się zmian w rozdziałach między paragrafami 90002; 75075; 75109

Dokonuje się zmian w dziale 801 miedzy rozdziałami i paragrafami (z rozdziału 80113- dowozy 
uczniów zdejmuje się 50.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oświacie )

Dokonuje się zmian w dziale 600 wydatki z funduszu sołeckiego poprzez zwiększenie i zmniejszenie w 
dziale 921 o kwotę 350 zł;

Dokonuje się przesunięcia planu (wkładu własnego gminy) pomiędzy budową placów zabaw w 
poszczególnych miejscowościach.
Z budowa placu zabaw w Parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo zdejmuje się plan w kwocie
2.500 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze

i w miejscowości
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Załącznik Nr 3

Wykaz inwestycji na 2018 rok

Lp Nazwa zadania

Wartość Planowa
ne
nakłady

Źródła finansowania
Budżet
gminy

Dotacje
Środki

Pomoc.

Pożyczki nadwyżka
budżetowa

kredyty Wpłaty
mieszkańców

Fundusz
sołecki

Inne
środki

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

8.435.885 8 .300.699 2.054.865 3.245.834 3.000.000 01010.6057 
3 .245 .834  zł 
01010.6050 
5 .054.865 zł

2 B udow a przydom ow ych bio logicznych 
oczyszczaln i śc ieków  w  C zernikow ie

1.804.069 1.426.229 348.360 165.405 695.768 216.696 01010.6058 
861.173 zł 
01010.6050 
565.056 zł

3 A dap tac ja  pom ieszczeń w  budynku g im nazjum  
w  C zern ikow ie na przedszkole

1.601.405 1.537.500 457.500 1.080.000 80104.6050 
457.500 zł 
80104.6057 
1.080.000 zł

4 M odern izac ja  d róg 2.108 .269 2.108 .269 1.153.432 954 .837 60016.6050

5 P ro jek t P opraw a bezp ieczeństw a i kom fortu  
życ ia  m ieszkańców  o raz w sparcie 
n iskoem isy jnego  transportu  d rogow ego 
pop rzez  w ybudow anie  dróg  d la row erów -droga 
row erow a O siek  nad W isłą-Sąsieczno-Z im ny 
Z dró j-C zem ikow o-M azow sze z  odgałęzieniem  
do  O brow a

1.028.119 156.556 156.556 60014.6300

6 Z akup  p iaskarki 82.521 82.521 82.521 60095.6060

7 S zlakiem  natury , sz lakiem  przeszłości 
u tw orzen ie  śc ieżki edukacyjno-przyrodniczej 
na  te ren ie  gm iny  C zernikow o

734.771 683.820 273.100 410 .720 92195.6057 
410 .720  zł 
92195.6050 
273.100 zł

8 B udow a placu  zabaw  w  Parku 700- lecia w  
m iejscow ości C zern ikow o

94.552 94 .552 33.000 61.552 92195.6058 
61.552 zł



92195.6050 
33 .000 zł

9 B udow a placu zabaw  i siłow ni zew nętrznej w  
m iejscow ości M azow sze

65.939 65.939 25 .450 40.489 92195.6058 
40 .489  zł 
92195 .6050  
25 .450  zł

10 B udow a placu  zabaw  i siłow ni zew nętrznej w  
m iejscow ości S tek linek

64.782 64.782 24.100 40.682 92195.6058 
40 .682  zł 
92195.6050 
24 .100  zł

11 O tw arte strefy ak tyw ności 59.000 59.000 34.000 25 .000 92601.6050

12 B udow a pom nika upam iętn iającego 100 
rocznicę odzyskan ia p rzez Polskę 
niepodległości

33.000 33.000 33.000 92195.6050

13 D oposażenie PSZ O K  w  m iejscow ości 
Jackow o

579.636 579.636 180.000 399.636 90002.6050 
14.556 zł 
90002.6057 
29 .886  zł 
90002 .6060  
165.444 zł 
90002.6067 
369.750 zł

Razem 16.691.948 15.192.503 4 .773.363 6 .281.432 838.491 3.000.000 216 .696 82.521



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 83.684
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

R a z e m 12.524.814



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 1300
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 1.056
4120 Składki na Fundusz Pracy 123
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.874
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.839
4300 Zakup usług pozostałycłi 5.474
4410 Podróże służbowe krajowe 568
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 osobowa 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 krajow'e 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 n  12.524.814
/


