
PROJEKT 

 

 

UCHWAŁA NR  XXI/120/2020 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 13 października 2020 roku 

 

 

zmieniająca Uchwałę NR XV/78/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 

2020 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212,214,215,235-237,242,258, 264 ust. 

3   ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z 

poź.zm ) Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje: 

§1. W uchwale Nr XV/78/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok, zmienionej: 

1. Zarządzeniami Wójta Gminy Bądkowo nr :  

Lp. Numer 

zarządzenia 

Data 

podjęcia 

   

1 6/2020 08.01.2020r. 

2 7/2020 10.01.2020r. 

3 10/2020 27.01.2020r. 

4 11/2020 03.02.2020r. 

5 11/1/2020 03.02.2020r. 

5 14/2020 20.02.2020r. 

7 17/2020 16.03.2020r. 

8 19/2020 25.03.2020r. 

9 23/2020 31.03.2020r. 

10 23/1/2020 01.04.2020r. 

11 24/2020 02.04.2020r. 

12 31/2020 24.04.2020r. 

13 33/2020 30.04.2020r. 

14 36/2020 15.05.2020r. 

15 40/2020 28.05.2020r. 

16 41/2020 01.06.2020r. 

17 42/2020 04.06.2020r. 

18 47/2020 25.06.2020r. 

19 48/2020 30.06.2020r. 

20 49/2020 30.06.2020r. 



21 50/2020 07.07.2020r. 

22 54/2020 10.07.2020r. 

23 55/2020 15.07.2020r. 

24 56/2020 16.07.2020r. 

25 58/2020 31.07.2020r. 

26 62/2020 06.08.2020r. 

27 63/2020 11.08.2020r. 

28 64/2020 31.08.2020r. 

29 67/2020   07.09.2020r. 

30 69/2020 14.09.2020r. 

31 70/2020 21.09.2020r. 

32 71/2020 30.09.2020r. 

 

oraz Uchwałami  Rady Gminy Bądkowo nr: 

L.p.               Numer uchwały Data podjęcia 

1 XVII/96/2020 13.03.2020r. 

2 XVIII/110/2020 06.05.2020r. 

3 XIX/114/2020 30.06.2020r. 

4 XX/119/2020 30.07.2020r. 

wprowadza się zmiany w zakresie: 

1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1, 

2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. 

3) wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3, 

4) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4  

§2. Budżet Gminy Bądkowo po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Plan dochodów ogółem w wysokości - 23.471.261,64zł, 

w tym: 

a) dochody bieżące - 21.366.417,37zł, 

b) dochody majątkowe - 2.104.844,27 zł, 

w tym: ze sprzedaży majątku 91.982,00 zł 

2. Plan wydatków ogółem w wysokości - 24.471.261,64zł, 

w tym: 

a)wydatki bieżące - 20.734.457,73 zł, 

b)wydatki majątkowe - 3.736.803,91 zł, 

w tym: zadania inwestycyjne  - 3.736.803,91 zł. 



§3. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020, zgodnie 

z załącznikiem nr 3. 

§4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla 

jednostek sektora finansów publicznych w wysokości  151.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 4. 

§5.Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku       

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Rady Gminy NR XXI/120/2020 

W art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020r., poz.713) określono, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

uchwalenie budżetu gminy. Ponadto ustawodawca w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2019r., poz. 869 z póź.zm) wskazuje, że rada gminy w 

planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia układ działów 

klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich 

źródeł pochodzenia, w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 kpt 2 i 3. Na mocy art. 236 

wyżej wymienionej ustawy ,rada gminy wyszczególnia w planie wydatków układ działów i 

rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych.  

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Bądkowo na 2020 rok 

1.Plan dochodów został zwiększony o kwotę 505.290,37zł w tym : 

1) dział 600-transport i łączność zmniejszono o kwotę 5.267,00zł w § 0490 – wpływy z 

innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw a dot. opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym. . 

2) dział 700-gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 3.040,00zł z tytułu rozliczeń 

dochodów z lat ubiegłych oraz wpływów różnych ,dot. zwrotu składki ZUS.   

3)dział 756 zwiększa się o kwotę 2.160,00zł z tyt. wpływów z opłaty targowej oraz opłat za 

umieszczanie urządzeń w pasie drogowym. 

4) dział-758-różne rozliczenia, rozdz. 75814 –otrzymano dotację celową na zadania własne, 

jako zwrot części środków  z tytułu wydatków z Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2019 

roku. Rozdział 75816- wpływy do rozliczenia zostały przyjęte środki otrzymane w 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00zł.Plan dochodów i 

wydatków określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.  

5)dział-801- oświata i wychowanie , dział ogółem zmniejsza się o kwotę 12.273,00zł., w tym 

rozdz. 80103- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych  zwiększa się o kwotę 

2.727,00zł z tyt. odpłatności  za dzieci z innej gminy a uczęszczające do oddziału 

przedszkolnego na terenie Gminy Bądkowo, rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół 



zmniejsza się o kwotę 15.000,00zł, są to środki, które planowano pozyskać ze sprzedaży 

autobusu szkolnego.  

6) dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 4.761,00zł w 

tym: z wpływów z tytułu kar i odszkodowań 3.261,00zł oraz z tyt. wpływu opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 1.500,00zł. 

2.Plan wydatków został zwiększony o kwotę 505.290,37 zł w tym: 

1)dział 600-  transport i łączność, rozdz. 60016- drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 

405.290,37zł. W ramach wydatków majątkowych dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń. 

Zwiększenia dotyczą wprowadzenia do budżetu otrzymanych środków z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00zł, w tym na przebudowę drogi 

gminnej Bądkowo-Kujawka-Wysocin o dł. 1985m, dz. nr 16 (Wysocin), 104 (Kujawka) oraz 

60 (Jaranowo) w wysokości  393.108,00zł oraz  na przebudowę drogi gminnej w m. Bądkowo 

w dz.186 o dł. ok 150m oraz 139 o dł. ok. 350m obręb Bądkowo w wysokości 106.892,00zł a 

zmniejszenia o wymienione kwoty wkład własny gminy. Zwiększenia w ramach tego działu 

dotyczą – zwiększenia planu na wprowadzoną nową inwestycję pn. przebudowa drogi 

gminnej działka nr 45 obręb Kryńsk w kwocie 83.500,00zł oraz na wydatki bieżące w tym 

dziale w kwocie 321.790,37zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. 

2) dział 750- administracja publiczna, zwiększa się środki w wysokości 40.000,00zł z 

przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. Zwiększenia 

dotyczą min. zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na remont II budynku UG Bądkowo, zakupu programu do prowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej, kosztów opłaty 

pocztowej oraz wyposażenia. 

3) dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , zwiększa się o kwotę 

10.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia w Ochotniczych Strażach pożarnych na 

terenie Gminy Bądkowo. 

4)dział 801-oświata i wychowanie, w związku ze zmianą stanowiska przez Regionalne Izby 

Obrachunkowe dot. odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Bądkowo do 

przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych  przy Szkołach Niepublicznych na terenie innej 

gminy ,dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 



5) dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , wprowadza się kwotę 

50.000,00zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu na potrzeby przewozu osób 

niepełnosprawnych do placówek  edukacyjnych i rehabilitacyjnych. Zakup dokonywany 

będzie przy współudziale środków PFRON. 

 


