
PROJEKT  

UCHWAŁA NR XXIV/135/2020 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie budżetu Gminy Bądkowo na rok 2021   

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 10  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r, poz.713, poz. 1378) oraz art. 211, 212,214-

215,art.222 i 235- 238, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 z póź.zm) Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje: 

§1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 20.478.959,20 zł,  

z tego :  

a) dochody bieżące   20.368.959,20  zł, 

b) dochody majątkowe 110.000,00   zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w  wysokości 21.141.709,20  zł,  

z tego:  

a) wydatki bieżące w kwocie 19.104.399,20 zł, 

w tym: 

- obsługa długu w kwocie 23.000,00 zł, 

b) wydatki majątkowe w kwocie  2.037.310,00.zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 2 

 

§3.Deficyt budżetu w wysokości 662.750,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi 

środkami o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 

484.683,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 100.000,00zł. oraz 

przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków 



określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub 

zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 78.067,00 zł. 

§4.Przychody budżetu w wysokości 1.422.750,00 zł rozchody w wysokości 760.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§5. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 335.586,00 zł w której wyodrębnia się: 

a) rezerwę ogólną w wysokości 78.369,00 zł, 

b) rezerwę celową w wysokości 257.217,00 zł, 

z tego na: 

- realizację zadań własnych z  zakresu zarządzania kryzysowego 57.000, 00 zł,  

-wynagrodzenia i pochodne 200.217,00  zł, 

§6.1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.497.800,00 zł, zgodnie z 

załącznikami Nr 4 i 4a. 

2.Ustala się wykaz dochodów Skarbu Państwa w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z 

załącznikiem Nr 4b. 

§7.Określa się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych  planowanych do realizacji w 

roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§8.1.Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 333.027,00 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 6, 

2. Dotacja celowa dla instytucji kultury na łączną kwotę 25.000,00 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr 6a. 

§9.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 401.041,00 zł, zgodnie z 

załącznikiem Nr 7. 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 129.932,00 zł zgodnie z  

załącznikiem Nr 7a.  

§10.1.Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo 

ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a. 

1) dochody w wysokości 7.100,00  zł, 

2) wydatki w wysokości 624.946,00  zł. 

2.Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie utrzymania 

czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a 

 



1) dochody w wysokości 714.463,00 zł, 

2) wydatki w wysokości 739.181,00 zł. 

§11.Ustala się dochody w kwocie 73.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 173.000,00 zł, z czego na: 

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 9.800,00 zł  

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 163.200, 00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10 a. 

§12.Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym  rachunku oświatowej 

jednostki budżetowej w wysokości 27.925,00 zł . zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

§13.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych  kredytów i pożyczek w kwocie 

1.760,000,00zł, w tym na : 

-pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 

1.000.000,00 zł, 

-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 

760.000,00 zł. 

§14.Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych –

zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§15.W zakresie wykonywania budżetu gminy upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania 

kredytów i pożyczek na pokrycie występującego  w trakcie roku deficytu budżetowego.  

§16.Upoważnić Wójta Gminy do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, 

określonych w § 13 uchwały, 

2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków 

między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, 

łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w roku budżetowym w ramach 

działu  pomiędzy zadaniami majątkowymi, nie powodujących wprowadzenia nowego lub 

usunięcia istniejącego zadania. 

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 35.000,00 zł i gwarancji do 

łącznej kwoty 35.000,00 zł, 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy, 



6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub 

uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te 

nie pogorszą wyniku budżetu, 

7) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z 

deklaracją wekslową, 

8)zabezpieczania zwieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i 

projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie 

wymaganej przez dysponenta środków. 

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków 

europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

 b) zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich 

albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku 

budżetu, 

 c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.  

§17.Zobowiązać Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania 

budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej. 

§18.Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Bądkowo zwroty wydatków 

w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i 

zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 

§19.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§20.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 


