
ZARZĄDZENIE NR 93/2022 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art.257 piet 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych 
(Dz. U.z2022 r. poz. 1634j.t.zpóź. zm.), § 14pkt2oraz§ 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,
- zarządzeniem Wójta Nr 70/2022 z dnia 23.08.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 72/2022 z dnia 29.08.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 79/2022 z dnia 02.09.2022,
- uchwałą RG Nr XL/319/2022 z dnia 14.09.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 84/2022 z dnia 15.09.2022,
- uchwałą RG Nr XLI/324/2022 z dnia 26.09.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 90/2022 z dnia 27.09.2022 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1
dochody w kwocie 65.849.140 zastępuje się kwotą 65.892.914 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia w tym;

- dochody bieżące 56.724.056
- dochody majątkowe 9.168.858

2) w § 2
wydatki w kwocie 72.042.607 zastępuje się kwotą 72.086.381 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia w tym;

- wydatki bieżące 56.164.809
- wydatki majątkowe 15.921.572



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 93/2022 

z dnia 4.10.2022 
zmieniający uchwałę RG 

Nr XXXTV/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

633.040 38.210 671.250

75495 Pozostała działalność 633.040 38.210 671.250
2100 Środki z Funduszu Pomocy na 

finansowanie lud dofinansowanie zadań 
bieżących w zakresie pomocy obywatelom 
Ukrainy

631.050 38.210 669.260

855 Rodzina 9.426.980 5.564 9.432.544
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

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

47.899 5.564 53.463

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

47.899 5.564 53.463

Razem 10.060.020 43.774 10.103.794



Zmiany w planie wydatków na 2022 rok Załącznik Nr 2

Dz
Rozdz § Treść Plan przed 

zmianą
Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 

zmianach

750 Administracja publiczna 5.566.654 60.000 60.000 5.566.654
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
4.481.938 60.000 60.000 4.481.938

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.593.173 60.000 2.533.173
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 201.018 30.000 231.018
4300 Zakup usług pozostałych 391.200 30.000 421.200

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

1.391.038 38.210 1.429.248

75495 Pozostała działalność 649.038 38.210 687.248
3280 Świadczenia związane z udzieleniem 

pomocy obywatelom Ukrainy
215.280 10.000 225.280

4370 Zakup usług związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy

413.069 28.210 441.279

801 Oświata i wychowanie 22.514.070 20.000 20.000 22.514.070
80113 Dowożenie uczniów do szkół 824.990 20.000 20.000 824.990

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95.000 20.000 115.000
4300 Zakup usług pozostałych 439.370 20.000 419.370

855 Rodzina 10.171.066 5.564 10.176.630
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

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

47.899 5.564 53.463

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 47.899 5.564 53.463
Razem 39.642.828 80.000 123.774 39.686.602

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 43.774 zł

- 5 564 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej ze środków publicznych,
- 28.210 zł środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 
Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 10 000 zł środki Funduszu Pomocy pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa -  stawka 40 zł za osobę dziennie.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdzialer575023, 80113.



Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 93/2022 

z dnia 4.10.2022 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 1.050.063
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95.309

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

95.309

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 8.855.072
85501 Świadczenia wychowawcze 4.444.617

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

4.444.617

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

53.463

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

53.463

R a z e m 10.415.063



Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 93/2022 

z dnia 4.10.2022 r.

Plan na 2022 rok
z zakresu administracji rządowej 

WY 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 PPI< 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 1.050.063
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95.309

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95.309
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 8.855.072

85501 Świadczenia wychowawcze 4.444.617
3110 Świadczenia społeczne 4.421.608
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

53.463

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 53.463
Razem 10.415.063


