
ZARZĄDZENIE NR 70/2022 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 23 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.)5 § 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,
- 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 XXXIX/315/2022 z dnia 20.07.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 63/2022 z dnia 25.07.2022,
- Zarządzeniem Wójta Nr 67/2022 z dnia 22.08.2022 
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1
dochody w kwocie 60.486.378 zastępuje się kwotą 60.536.237 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia w tym;

- dochody bieżące 51.399.178
- dochody majątkowe 9.137.059
2) w § 2
wydatki w kwocie 66.679.845 zastępuje się kwotą 66.729.704 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia w tym;

- wydatki bieżące 50.828.432
- wydatki majątkowe 15.901.272

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 70 /2022 

z dnia 23.08.2022 
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

801 Oświata i wychowanie 1.559.829 14.992 1.574.821
80195 Pozostała działalność 188.012 14.992 203.004

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

70.012 14.992 85.004

855 Rodzina 9.385.326 34.867 9.420.193
85501 Świadczenia wychowawcze 4.420.505 20.195 4.440.700

2060 Dotacja celowa otrzymana 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 20.195 4.440.700

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

4.371.718 14.672 4.386.390

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

4.341.700 14.672 4.356.372

Razem 10.945.155 49.859 10.995.014



Zmiany w planie wydatków na 2022 rok Załącznik Nr 2

Dz
Rozdz § Treść Plan przed 

zmianą
Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 

zmianach

801 Oświata i wychowanie 22.162.775 14.992 22.177.767
80101 Szkoły podstawowe 12.726.775 11.779 12.738.554

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 81.142 11.779 92.921
80115 Technika 1.989.685 2.142 1.991.827

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10.000 2.142 12.142
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 570.084 1.071 571.155

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6.000 1.071 7.071
855 Rodzina 10.129.412 60.000 94.867 10.164.279

85501 Świadczenia wychowawcze 4.420.505 20.195 4.440.700
3110 Świadczenia społeczne 4.397.496 20.195 4.417.691

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

4.389.284 14.672 4.403.956

3110 Świadczenia społeczne 3.757.098 14.232 3.771.330
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.049 440 5.489

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 967.139 60.000 60.000 967.139
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 468.647 60.000 408.647
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0 60.000 60.000

Razem 32.292.187 60.000 109.859 32.342.046

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 49.859 zł

- 20.195 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 
wychowaniu dzieci,
- 14.672 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz 
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
-14.992 zł środki na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizację dodatkowych zadań 
oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi 
obywatelami Ukrainy,

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale: 85516.



Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 70/2022 

z dnia 23.08.2022 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 8.843.305
85501 Świadczenia wychowawcze 4.440.700

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

4.440.700

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

4.356.372

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

4.356.372

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 10.381.937



Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 70/2022 

z dnia 23.08.2022 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 i.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 8.843.305

85501 Świadczenia wychowawcze 4.440.700
3110 Świadczenia społeczne 4.417.691
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

4.356.372

3110 Świadczenia społeczne 3.769.681
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 3.440
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 10.381.937


