
ZARZĄDZENIE NR 117/2022 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 22 listopada 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.).

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 XXXDC/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,
- zarządzeniem Wójta Nr 93/2022 z dnia 04.10.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 95/2022 z dnia 05.10.2022,
- uchwałą RG Nr XLII/325/2022 z dnia 18.10.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 98/2022 z dnia 19.10.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 107/2022 z dnia 28.10.2022,
- uchwałą RG Nr XLIII/331/2022 z dnia 16.11.2022,
- zarządzenie Wójta Nr 114/2022 z dnia 17.11.2022 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1
dochody w kwocie 71.967.776 zastępuje się kwotą 72.314.850 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia w tym;

- dochody bieżące 63.145.992
- dochody maj ątkowe 9.168.858



2) w § 2
wydatki w kwocie 79.862.973 zastępuje się kwotą 80.210.047 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia w tym;

- wydatki bieżące 64.242.975
- wydatki majątkowe 15.967.072

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 117/2022 

z dnia 22.11.2022 
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

750 Administracja publiczna 466.555 7.825 458.730
75011 Urzędy wojewódzkie 125.044 7.825 117.219

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

119.306 7.825 111.481

852 Pomoc społeczna 2.465.114 32.560 2.497.674
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

368.500 17.293 385.793

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

367.500 17.293 384.793

85216 Zasiłki stałe 167.245 5.459 172.704
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

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

167.245 5.459 172.704

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

104.724 9.808 114.532

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

95.309 9.808 105.117

855 Rodzina 9.927.941 2.267 324.606 10.250.280
85501 Świadczenia wychowawcze 4.471.266 2.282 4.473.548

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

4.471.266 2.282 4.473.548



stanowiącego pomoc państwa w 
wychowaniu dzieci

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

4.842.746 321.880 5.164.626

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

4.809.804 321.880 5.131.684

85503 Karta Dużej Rodziny 942 444 1.386
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

942 444 1.386

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

66.117 2.267 63.850

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

66.117 2.267 63.850

Razem 12.859.610 10.092 357.166 13.206.684

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok Załącznik Nr 2

Dz
Rozdz § Treść Plan przed 

zmianą
Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 

zmianach

750 Administracja publiczna 5.589.318 22.825 15.000 5.581.493
75011 Urzędy wojewódzkie 124.944 7.825 117.119

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81.363 6.542 74.821
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.931 1.123 12.808
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

solidarnościowy
2.012 160 1.852

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach 
powiatu)

4.481.938 15.000 15.000 4.481.938

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy

67.950 15.000 52.950

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120.000 2.000 122.000
4300 Zakup usług pozostałych 436.200 4.000 440.200
4430 Różne opłaty i składki 67.000 9.000 76.000

801 Oświata i wychowanie 23.521.027 13.000 13.000 23.521.027



80113 Dowożenie uczniów do szkół 817.990 13.000 13.000 817.990
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135.000 10.000 145.000
4300 Zakup usług pozostałych 392.370 13.000 379.370
4430 Różne opłaty i składki 15.000 3.000 18.000

852 Pomoc społeczna 3.745.255 32.560 3.777.815
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe

423.500 17.293 440.793

3110 Świadczenia społeczne 422.500 17.293 439.793
85216 Zasiłki stałe 167.245 5.459 172.704

3110 Świadczenia społeczne 167.245 5.459 172.704
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
95.309 9.808 105.117

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95.309 9.808 105.117
855 Rodzina 10.737.527 32.757 355.096 11.059.866

85501 Świadczenia wychowawcze 4.471.266 2.282 4.473.548
3110 Świadczenia społeczne 4.456.361 2.282 4.458.643

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

4.857.612 321.880 5.179.492

3110 Świadczenia społeczne 4.171.510 321.880 4.493.390
85503 Karta Dużej Rodziny 942 444 1.386

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 942 444 1.386
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

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

66.117 2.267 63.850

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 66.117 2.267 63.850
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1.032.639 30.490 30.490 1.032.639

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 380.203 12.428 392.631
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 81.916 7.984 73.932
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy
12.875 4.444 8.431

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 61.444 18.062 79.506
4267 Zakup energii 27.000 18.062 8.938

Razem 43.593.127 68.582 415.656 43.940.201



Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 357.166 zł

- 9.808 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 321.880 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 444 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 2.282 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 
wychowaniu dzieci,
- 17.293 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 5.459 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmniejsza się dotacje o kwotę 10.092 zł
- 2.267 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 finansowanych ze środków publicznych,
- 7.825 zł na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw 
wykonanych do końca września 2022 r. w gminach.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale: 75023, 80113, 85516.

Uzasadnienie



Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 11712022 

z dnia 22.11.2022 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 584.657

01095 Pozostała działalność 584.657
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

584.657

750 Administracja publiczna 111.481
75011 Urzędy wojewódzkie 111.481

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

111.481

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 83.243
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

83.243

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

83.243

852 Pomoc społeczna 1.285.291
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 105.117

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

105,117

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 1.166.874
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
1.166.874



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

855 Rodzina 9.670.468
85501 Świadczenia wychowawcze 4.473.548

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

4.473.548

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

5.131.684

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

5.131.684

85503 Karta Dużej Rodziny 1.386
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

1.386

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

63.850

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

63.850

R a z e m 11.736.963



Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 117 /2022 

z dnia 22.11.2022 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 584.657

01095 Pozostała działalność 584.657
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 860
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 123
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 442
4300 Zakup usług pozostałych 4.966
4430 Różne opłaty i składki 573.191
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 75

750 Administracja publiczna 111.481
75011 Urzędy wojewódzkie 111.481

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74.821
4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 7.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.808
4120 Składki na fundusz pracy 1.852
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 83.243

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

83.243

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 824
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 82.419

852 Pomoc społeczna 1.285.291
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 105.117

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 105.117
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13.300

3110- Świadczenia społeczne 13.300
85295 Pozostała działalność 1.166.874

3110 Świadczenia społeczne 1.143.536
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.781
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.368
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 224



4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.829
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 1.000

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 136
855 Rodzina 9.670.468

85501 Świadczenia wychowawcze 4.473.548
3110 Świadczenia społeczne 4.458.643
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.388
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.704
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.450
4120 Składki na Fundusz Pracy 205
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158

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

5.131.684

3110 Świadczenia społeczne 4.493.390
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100.273
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 508.477
4120 Składki na fundusz pracy 2.543
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.375
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.326
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 1.000

85503 Karta Dużej Rodziny 1.386
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.386

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

63.850

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 63.850
Razem 11.736.963


