
ZARZĄDZENIE NR 51 /2021 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych 
( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 j.t.).

zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXII/188/2021 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu na 2021 rok 
zmienionej:
-uchwałą RG Nr XXIV/195/2021 z dnia 10.03.2021,
-zarządzeniem Wójta Nr 21/2021 z dnia 22.03.2021,
- uchwałą RG Nr XXV/198/2021 z dnia 28.04.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 31/2021 z dnia 29.04.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 37/2021 z dnia 25.05.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 40/2021 z dnia 7.06.2021,
-zarządzeniem Wójta Nr 43/2021 z dnia 15.06.2021,
- uchwałą RG Nr XXV1/207/2021 z dnia 30.06.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 47/2021 z dnia 5.07.2021,
- uchwałą RG NR XXVII/23 1/2021 z dnia 14.07.2021,
-zarządzeniem Wójta Nr 50/2021 z dnia 15.07.2021

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1
dochody w kwocie 58.157.480 zastępuje się kwotą 57.845.632 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia w tym;

- dochody bieżące 51.017.030
- dochody majątkowe 6.828.602

2) w § 2
wydatki w kwocie 59.359.079 zastępuje się kwotą 59.047.231 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia w tym;

- wydatki bieżące 49.539.014
- wydatki majątkowe 9.508.217

3) Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Wójta Nr 51/2021 

z dnia 2.08.2021 
zmieniający uchwałę RG 

Nr XXII/188/2021 
w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dz Rozdz § T reść Plan przed 
zmianą

Zmniejsz Zwiększ. Plan po 
zmianach

801 Oświata i wychowanie 1.617.635 30.226 1.647.861
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

101.649 30.226 131.875

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

101.649 30.226 131.875

855 Rodzina 12.865.335 360.507 18.433 12.523.261
85504 Wspieranie rodziny 352.900 352.184 716

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

352.900 352.184 716

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów

29.623 8.323 18.433 39.733

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

29.623 8.323 18.433 39.733

Razem 14.482.970 360.507 48.659 14.171.122



Zmiany w planie wydatków na 2021 rok Załącznik Nr 2

Dz
Rozdz § Treść Plan przed 

zmianą
Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 

zmianach

801 Oświata i wychowanie 21.264.579 99.336 129.562 21.294.805
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

101.649 99.336 129.562 131.875

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100.642 99.336 1.306
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.007 129.562 130.569

855 Rodzina 13.273.185 360.507 18.433 12.931.111
85504 Wspieranie rodziny 414.469 352.184 62.285

3110 Świadczenia społeczne 341.137 341.137 0
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 48.700 7.864 40.836
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.351 1.354 7.997
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy
1.330 193 1.137

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 1.352 148
4300 Zakup usług pozostałych 1.500 284 1.216

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów

29.623 8.323 18.433 39.733

4130 Składki na ubezpieczenia społeczne 29.623 8.323 18.433 39.733
Razem 34.537.764 459.843 147.995 34.225.916

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji 48.659 zł

- 18.433 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 30.226 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe.

Dokonuje się zmniejszenia dotacji
- 352.184 zł zmniejszenie dotacji celowych dokonano w związku w wejściem w życie w dniu 6 lipca 
2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia 
planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021,
- 8.323 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r. 
WFB.1.3120.3.43.2021 zwiększającą plan dotacji na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 80153.



Załącznik nr 3 
do zarządzenia Wójta Nr 51/2021 

z dnia 2.08.2021

Plan na 2021 rok
Z zakresu administracji rządowej 

D O C H O D Y

Dział Rozdział § T r e ś ć kwota

010 Rolnictwo i łowiectwo 369.256
01095 Pozostała działalność 369.256

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

369.256

750 Administracja publiczna 100.552
75011 Urzędy wojewódzkie 87.954

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

87.954

75056 Spis powszechny i inne 12.598
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

12.598

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

1.811

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa

1.811

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

1.811

801 Oświata i wychowanie 131.875
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

131.875

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

131.875

851 Ochrona zdrowia 26.476
85195 Pozostała działalność 26.476

0970 Wpływy z różnych dochodów 26.476
852 Pomoc społeczna 40.549

85215 Dodatki mieszkaniowe 149
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

149

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40.400



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

40.400

855 Rodzina 11.857.662
85501 Świadczenia wychowawcze 8.002.400

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

8.002.400

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

3.814.600

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

3.814.600

85503 Karta Dużej Rodziny 213
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

213

85504 Wspieranie rodziny 716
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

716

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów

39.733

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

39.733

R a z e m 12.528.181



Załącznik nr 3 
do zarządzenia Wójta Nr 51/2021 

z dnia 2.08.2021

Plan na 2021 rok
z zakresu administracji rządowej 

W Y D A T K I

Dział Rozdział § T r e ś ć kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 369.256

01095 Pozostała działalność 369.256
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 428
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 62
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.214
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
4430 Różne opłaty i składki 362.014

.4710.. Wpłaty na PPK_finansowane_przez podmiot zatrudniający.____ .......™ ......38
750 Administracja publiczna 100.552

75011 Urzędy wojewódzkie 87.954
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.414
4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 7.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.236
4120 Składki na fundusz pracy 1.390
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.554
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
4410 Podróże służbowe krajowe 500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.100

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 760

75056 Spis powszechny i inne 12.598
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.033
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 565

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 1.811

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 1.811

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172
4120 Składki na Fundusz Pracy 25
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1.004
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 435
4300 Zakup usług pozostałych 175

801 Oświata i wychowanie 131.875

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

131.875

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.306
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 130.569

851 Ochrona zdrowia 26.476
85195 Pozostała działalność 26.476

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.821



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.218
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 461
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.976

852 Pomoc społeczna 40.549
85215 Dodatki mieszkaniowe 149

3110 Świadczenia społeczne 149
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40.400

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40.400
855 Rodzina 11.857.662

85501 Świadczenia wychowawcze 8.002.400
3110 Świadczenia społeczne 7.934.380
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.646
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.855
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.133
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.535
4300 Zakup usług pozostałych 1.500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.551

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 500

85502
Ś w ia d cze n ia  rod zinne św iadczenia z. funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.814.600

3110 Świadczenia społeczne 3.410.662
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68.213
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.200
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 313.502
4120 Składki na fundusz pracy 1.921
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.102

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 1.000

85503 Karta Dużej Rodziny 213
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 213

85504 Wspieranie rodziny 716
4300 Zakup usług pozostałych 716

85513
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów

39.733

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 39.733
Razem 12.528.181


