
ZARZĄDZENIE NR 67/2022 
W ÓJTA GMINY CZERNIKOW O

z dnia 22 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 j.t. z póź. zm.), § 14 pkt 2 oraz § 14 a uchwały budżetowej na 2022 rok.

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIY/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,
- zarządzeniem Wójta Nr 42/2022 z dnia 10.06.2022,
- uchwałą RG Nr XXXVIII/308/2022 z dnia 29.06.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 50/2022 z dnia 30.06.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 52/2022 z dnia 01.07.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 54/2022 z dnia 15.07.2022,
- uchwałą Nr XXXlX/315/2022 z dnia 20.07.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 63/2022 z dnia 25.07.2022 
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1
dochody w kwocie 60.446.891 zastępuje się kwotą 60.486.378 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia w tym;

- dochody bieżące 51.349.319
- dochody majątkowe 9.137.059

2) w § 2
wydatki w kwocie 66.640.358 zastępuje się kwotą 66.679.845 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia w tym;

- wydatki bieżące 50.778.573
- wydatki majątkowe 15.901.272

3) Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządow^pzgodnie z 
załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Wójta Nr 67 /2022 

z dnia 22.08.2022 
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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

584.716 192 584.908

75495 Pozostała działalność 584.716 192 584.908
0970 Wpływy z różnych dochodów 584.716 192 584.908

801 Oświata i wychowanie 1.534.575 25.254 1.559.829
80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

53.563 25.254 78.817

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

53.563 25.254 78.817

852 Pomoc społeczna 2.175.638 13.300 2.188.938
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 13.300 13.300

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 13.300 13.300

855 Rodzina 9.384.585 741 9.385.326
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

4.371.237 481 4.371.718

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów ( związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł

1.217 481 1.698

85503 Karta Dużej Rodziny 360 260 620
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

360 260 620

Razem 13.679.514 39.487 13.719.001



Zmiany w planie wydatków na 2022 rok Załącznik Nr 2

Dz
Rozdz § Treść Plan przed 

zmianą
Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 

zmianach

720 Informatyka 270.146 15.000 15.000 270.146
72095 Pozostała działalność 270.146 15.000 15.000 270.146

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 270.146 15.000 255.146
4307 Zakup usług pozostałych 0 15.000 15.000

750 Administracja publiczna 5.506.004 3.000 3.000 5.506.004
75095 Pozostała działalność 303.746 3.000 3.000 303.746

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 3.000 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000 3.000 0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

1.322.716 3.330 3.522 1.322.908

75412 Ochotnicze straże pożarne 671.000 3.330 3.330 671.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 1.330 3.330
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 18.500 2.000 20.500
4430 Różne opłaty i składki 10.000 3.330 6.670

75495 Pozostała działalność 593.716 192 593.908
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.216 192 10.408

801 Oświata i wychowanie 22.137.521 25.254 22.162.775
80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpośredniego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

53.563 25.254 78.817

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 530 250 780
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 53.033 25.004 78.037

852 Pomoc społeczna 3.455.779 13.300 3.469.079
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 13.300 13.300

3110 Świadczenia społeczne 0 13.300 13.300
855 Rodzina 10.128.671 741 10.129.412

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

4.388.803 481 4.389.284

3110 Świadczenia społeczne 3.756.631 467 3.757.098
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.035 14 5.049

85503 Karta Dużej Rodziny 360 260 620
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 360 260 620

Razem 42.820.837 21.330 60.817 42.860.324



Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 39.487 zł

- 13.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w 
wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej ( silnych 
wiatrów oraz ulewnych deszczy) które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
w dniach 30 czerwca 2022 r. i 1 lipca 2022 r.
- 25.254 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu 
terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe,
- 481 zł środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne,
- 192 zł środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy 
świadczeń pieniężnych -  stawka 40 zł za osobę dziennie,
- 260 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach: 72095, 75095, 75412.



Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 67/2022 

z dnia 22.08.2022 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 78.817
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

78.817

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

78.817

852 Pomoc społeczna 1.028.704
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73.950

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

73.950

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13.300
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

13.300

85295 Pozostała działalność 941.454
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
941.454



innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami

855 Rodzina 8.808.438
85501 Świadczenia wychowawcze 4.420.505

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

4.420.505

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 620
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

620

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

45.613

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

45.613

R a z e m 10.347.070



Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 67/2022 

z dnia 22.08.2022 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 78.817

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

78.817

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 780
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 78.037

852 Pomoc społeczna 1.028.704
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73.950

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 73.950
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13.300

3110 Świadczenia społeczne 13.300
85295 Pozostała działalność 941.454

3110 Świadczenia społeczne 922.960
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 3.494
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 8.808.438

85501 Świadczenia wychowawcze 4.420.505
3110 Świadczenia społeczne 4.397.496
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.640
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.704
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.070
4120 Składki na Fundusz Pracy 437
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 620
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 620

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

45.613

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 45.613
Razem 10.347.070


