
ZARZĄDZENIE NR 68 / 2021 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

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

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 RGNr 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 XXVI/207/2021 z dnia 30.06.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 47/2021 z dnia 5.07.2021,
- uchwałą RG NR XXVII/231/2021 z dnia 14.07.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 50/2021 z dnia 15.07.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 51/2021 z dnia 2.08.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 56/2021 z dnia 16.08.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 58/2021 z dnia 30.08.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 62/2021 z dnia 8.09.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 65/2021 z dnia 20.09.2021,
- uchwałą RGNr XXX/237/2021 z dnia 29.09.2021 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § l
dochody w kwocie 58.967.994 zastępuje się kwotą 59.105.194 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia w tym;

- dochody bieżące 52.119.653
- dochody majątkowe 6.985.541

2) w § 2
wydatki w kwocie 60.169.593 zastępuje się kwotą 60.306.793 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia w tym;

- wydatki bieżące 50.544.392
- wydatki majątkowe 9.762.401

3) Ustala się plan dotacji na 2021 rok dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.



4) Ustala się plan dochodów i wydatków na zadana z zakresu administracji rządowej zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Wójta Nr 68/2021 

z dnia 1.10.2021 
zmieniający uchwałę RG 

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

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dz Rozdz § Treść Plan przed 
zmianą

Zmniejszenie Zwiększ. Plan po 
zmianach

750 Administracja publiczna 188.087 21.625 209.712
75011 Urzędy wojewódzkie 88.054 21.625 109.679

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

87.954 21.625 109.579

801 Oświata i wychowanie 1.716.713 293 1.716.420
80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

131.875 293 131.582

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

131.875 293 131.582

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 162.980 108.000 270.980
85415 Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym
162.980 108.000 270.980

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

162.000 108.000 270.000

855 Rodzina 13.050.414 7.868 13.058.282
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów

39.733 7.868 47.601

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 7.868 47.601

Razem 15.118.194 293 137^93 15.255.394



Zmiany w planie wydatków na 2021 rok Załącznik Nr 2

Dz
Rozdz § Treść Plan przed 

zmianą
Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 

zmianach

750 Administracja publiczna 5.349.417 21.625 5.371.042
75011 Urzędy wojewódzkie 87.954 21.625 109.579

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.414 18.089 78.503
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.236 3.093 12.329
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy
1.390 443 1.833

801 Oświata i wychowanie 21.424.507 293 21.424.214
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

131.875 293 131.582

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.306 3 1.303
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 130.569 290 130.279

851 Ochrona zdrowia 213.474 705 705 213.474
85195 Pozostała działalność 45.788 705 705 45.788

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.638 705 6.343
4220 Zakup środków żywności 3.900 705 3.195

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 192.980 108.000 300.980
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym
192.980 108.000 300.980

3240 Stypendia dla uczniów 192.000 108.000 300.000
855 Rodzina 13.505.241 7.868 13.513.109

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

39.733 7.868 47.601

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 39.733 7.868 47.601
Razem 40.685.619 998 138.198 40.822.819



Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji 137.493 zł

-108.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów -  zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
-21 625 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem 
dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 202lr,
-7.868 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej.

Dokonuje się zmniejszenia dotacji
- 293 zł zgodnie z aktualizacjami wniosków złożonych przez jednostki samorządowe.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 85195.

Uzasadnienie



Plan
dotacji na 2021 rok

dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 68/2021

z dnia 1.10.2021 r.

Dział rozdział § T r e ś ć kwota
801 Oświata i wychowanie 498.000

80104 Przedszkola 498.000
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty
498.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.000
92120 Ochrony zabytków i opieka nad zabytkami 14.000

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych

14.000

926 Kultura fizyczna 95.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 95.000
2360 Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego

95.000

R a z e m 607.000



Plan na 2021 rok
Z zakresu administracji rządowej 

D O C H O D Y

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 68/2021

z dnia 1.10.2021 r.

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 122.177
75011 Urzędy wojewódzkie 109.579

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

109.579

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 131.582
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

131.582

851 Ochrona zdrowia 45.788
85195 Pozostała działalność 45.788

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

45.788

852 Pomoc społeczna 201.844
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 51.720
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

51.720

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 149.975
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

149.975

855 Rodzina 12.392.683
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

4.341.500

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

4.341.500

85503 Karta Dużej Rodziny 466
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

466

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

47.601

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

47.601

R a z e m 13.265.141



Plan na 2021 rok
z zakresu administracji rządowej 

W Y D A T K I

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 68/2021

z dnia 1.10,2021 r.

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 122.177
75011 Urzędy wojewódzkie 109.579

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78.503
4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 7.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.329
4120 Składki na fundusz pracy 1.833
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 131.582

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

131.582

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.303
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 130.279

851 Ochrona zdrowia 45.788
85195 Pozostała działalność 45.788

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.350



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.505
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 645
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.343
4220 Zakup środków żywności 3.195
4300 Zakup usług pozostałych 4.750

852 Pomoc społeczna 201.844
85215 Dodatki mieszkaniowe 149

3110 Świadczenia społeczne 149
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51.720

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51.720
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 149.975

3110 Świadczenia społeczne 149.975
855 Rodzina 12.392.683

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

4.341.500

3110 Świadczenia społeczne 3.921.755
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81.422
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.200
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 315.777
4120 Składki na fundusz pracy 2.244
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 466
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 466

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

47.601

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 47.601
Razem 13.265.141


