
ZARZĄDZENIE NR 42/2022 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 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. z póź. zm.), § 14 pkt 2 oraz § 14 a uchwały budżetowej na 2022 rok.

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/273/2022 Rady Gminy z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu na 2022 rok 
zmienionej:
- uchwałą RG Nr XXXV/279/2022 z dnia 23.02.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 14/2022 z dnia 10.03.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 17/2022 z dnia 18.03.2022,
- uchwałą RG Nr XXXVI/287/2022 z dnia 30.03.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 28/2022 z dnia 28.04.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 31/2022 z dnia 16.05.2022,
- uchwałą RG Nr XXXVII/293/2022 z dnia 26.05.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 38/2022 z dnia 27.05.2022 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1
dochody w kwocie 59.095.783 zastępuje się kwotą 59.465.039 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia w tym;

- dochody bieżące 50.613.926
- dochody maj ątkowe 8.851.113

2) w § 2
wydatki w kwocie 64.495.250 zastępuje się kwotą 64.864.506 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia w tym;

- wydatki bieżące 50.043.180
- wydatki majątkowe 14.821.326

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 42 /2022 

z dnia 10.06.2022 
zmieniający uchwałę RG 

Nr XXXIV/273/2022 
w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dz Rozdz § Treść Plan przed 
zmianą

Zmniejszenie Zwiększ. Plan po 
zmianach

750 Administracja publiczna 435.391 8.000 443.391
75095 Pozostała działalność 272.461 8.000 280.461

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin ( związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych)

0 8.000 8.000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

364.800 141.480 506.280

75495 Pozostała działalność 364.800 141.480 506.280
0970 Wpływy z różnych dochodów 364.800 141.480 506.280

801 Oświata i wychowanie 1.432.812 53.563 1.486.375
80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

0 53.563 53.563

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

0 53.563 53.563

852 Pomoc społeczna 1.957.544 166.213 2.123.757
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
57.799 1.925 59.724

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

48.384 1.925 50.309

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 94.632 164.288 258.920
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin ( związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych)

89.200 164.288 253.488

Razem 4.190.547 369.256 4.559.803



Zmiany w planie wydatków na 2022 rok Załącznik Nr 2

Dz
Rozdz § Treść Plan przed 

zmianą
Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 

zmianach

750 Administracja publiczna 5.479.954 20.000 28.000 5.487.954
75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach 

powiatu)
4.421.338 20.000 20.000 4.421.338

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.668.173 20.000 2.648.173
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 90.000 20.000 110.000

75095 Pozostała działalność 277.746 8.000 285.746
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 5.000 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 0 3.000 3.000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

1.076.800 6.000 147.480 1.218.280

75412 Ochotnicze straże pożarne 670.000 6.000 6.000 670.000
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 12.500 6.000 18.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52.000 3.000 49.000
4300 Zakup usług pozostałych 56.000 3.000 53.000

75495 Pozostała działalność 373.800 141.480 515.280
3110 Świadczenia społeczne 150.280 45.000 195.280
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000 720 9.720
4300 Zakup usług pozostałych 213.499 95.760 309.259

801 Oświata i wychowanie 21.574.485 53.563 21.628.048
80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

0 53.563 53.563

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 530 530
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0 53.033 53.033

852 Pomoc społeczna 3.237.685 166.213 3.403.898
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
48.384 1.925 50.309

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 48.384 1.925 50.309
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 183.412 164.288 347.700

3110 Świadczenia społeczne 183.412 164.288 347.700
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
9.244.032 4.378 4.378 9.244.032

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu

46.378 4.378 4.378 46.378

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.600 4.378 18.978
4300 Zakup usług pozostałych 31.778 4.378 27.400

Razem 40.612.956 30.378 399.634 40.982.212



Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 369.256

- 53.563 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe,
- 720 zł środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy 
świadczenia pieniężnego -  stawka 40 zł za osobę dziennie,
- 95.760 zł środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 
Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 45.000 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania wypłata świadczeń pieniężnych, pomocy 
przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -  stawka 40 zł za osobę 
dziennie,
- 1.925 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 164.288 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 
dnia 15 października 2018 r,
- 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach 
projektu „Pod Biało-czerwoną”.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach: 75023, 75412, 90005.



Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 42/2022 

z dnia 10.06.2022 r.

Plan na 2022 rok
Z zakresu administracji rządowej 

D O C H O D Y

Dział Rozdział § T r e ś ć kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 332.588

01095 Pozostała działalność 332.588
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

332.588

750 Administracja publiczna 96.700
75011 Urzędy wojewódzkie 96.700

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

96.700

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

1.823

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa

1.823

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

1.823

801 Oświata i wychowanie 53.563
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

53.563

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

53.563

852 Pomoc społeczna 966.263
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.309

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

50.309

85295 Pozostała działalność 915.954
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

915.954

855 Rodzina 8.795.474
85501 Świadczenia wychowawcze 4.411.014

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

4.411.014



( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

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

4.341.700

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

4.341.700

85503 Karta Dużej Rodziny 360
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

360

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

42.400

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

42.400

R a z e m 10.246.411



Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 42/2022 

z dnia 10.06.2022 r.

Plan na 2022 rok
z zakresu administracji rządowej

W Y D A T K I

Dział Rozdział § Tr e ś ć kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 332 588

01095 Pozostała działalność 332.588
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 430
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 62
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 442
4300 Zakup usług pozostałych 3.051
4430 Różne opłaty i składki 326.065
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 38

750 Administracja publiczna 96.700
75011 Urzędy wojewódzkie 96.700

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62.484
4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 7.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.685
4120 Składki na fundusz pracy 1.531
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.900
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.100
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 1.000

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 1.823

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 1.823

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172
4120 Składki na Fundusz Pracy 25
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1.004
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300
4300 Zakup usług pozostałych 322

801 Oświata i wychowanie 53.563

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

53.563

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 530
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 53.033

852 Pomoc społeczna 966.263
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.309

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50.309
85295 Pozostała działalność 915.954

3110 Świadczenia społeczne 897.970
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.060
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.611
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 205
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.984
4300 Zakup usług pozostałych 3.000



4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 1.000

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 124
855 Rodzina 8.795.474

85501 Świadczenia wychowawcze 4.411.014
3110 Świadczenia społeczne 4.378.096
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.301
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.013
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.777
4120 Składki na Fundusz Pracy 669
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158

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

4.341.700

3110 Świadczenia społeczne 3.755.449
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93.500
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 469.582
4120 Składki na fundusz pracy 2.543
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.326
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 1.000
85503 Karta Dużej Rodziny 360

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 360

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

42.400

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 42.400
Razem 10.246.411


