
PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXIX/171/2021 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 8 lipca 2021 roku 

 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2021 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 z póź. zm ) oraz art. 211 , 212, 218 235-237,242 

ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 

Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje: 

§1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIV/135/2020 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 

grudnia 2020  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2021 rok , zmienionej 

Zarządzeniem nr 2/2021 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 5 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem 

nr 9/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem nr 13/2021 z dnia 25 stycznia 2021 

roku, Zarządzeniem nr 14/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku, Zarządzeniem nr 18/1/2021 z 

dnia 26 lutego 2021 roku, Zarządzeniem nr 22/2021 z dnia 23 marca 2021 roku, 

Zarządzeniem nr 15/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, Zarządzeniem nr 30/021 z dnia 8 

kwietnia 2021roku , Zarządzeniem nr 33/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 

34/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 35/2021 z dnia 11 maja 2021 roku, 

Zarządzeniem nr 37/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr 39/2021 z dnia 28 maja 

2021 roku, Zarządzeniem nr 42/2021 z dnia 14 czerwca 2021roku, Zarządzeniem nr 43/2021 

z dnia 24 czerwca 2021 roku  oraz Uchwałą nr XXVI/154/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 

22 marca 2021 roku i Uchwałą nr XXVII/ 161/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 

kwietnia 2021 roku, uchwałą nr XXVIII/165/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 czerwca 

2021roku , 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)przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4, 



4) dotacji podmiotowej dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§2. Budżet Gminy Bądkowo po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Plan dochodów ogółem w wysokości - 22.123.083,50 zł, 

w tym: 

a) dochody bieżące - 20.890.120,59 zł, 

b) dochody majątkowe -1.232.962,91 zł 

2. Plan wydatków ogółem w wysokości - 24.472.772,00 zł, 

w tym: 

a)wydatki bieżące - 19.991.416,00  zł, 

b)wydatki majątkowe - 4.481.356,00 zł, 

 w tym: zadania inwestycyjne - 4.481.356,00 zł. 

§3. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021, zgodnie 

z załącznikiem nr 3. 

§4.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.349.688,50, który zostanie sfinansowany  

wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

w kwocie 1.080.234,85 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 

1.112.349,80 zł. 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 

157.103,85, zł. 

§5.Przychody budżetu w wysokości 3.109.688,50 zł rozchody w wysokości 760.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr  4. 

§6.Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury określa się na łączną kwotę 

353.027,00 zł zgodnie z załącznikiem nr  5, 

§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 NR XXIX/171/2021 

 

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z: 

Zwiększenia dochodów 

Dz 851- Ochrona zdrowia  , rozdz. 80195, §  0970 10.000,00 zł,  

Na podstawie art. 11h ust.1, 4, 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z 

póź.zm) przydzielono środki na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne  lub 

organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 

w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. 

Wydatki  

Po stronie wydatków dokonuje się zmian wynikających z brakiem środków na realizację 

zadań inwestycyjnych.  W  wyniku przeprowadzonego przetargu okazało się, iż zaplanowane 

środki na zadania inwestycyjne są nie wystarczające w wysokości 466.000,00, zł. i dotyczy 

niżej wymienionych zadań: 

1.Modernizacji Oczyszczalni ścieków w m. Kujawka 420.000,00zł 

2.Modernizacji stadionu sportowego w Bądkowie 46.000,00 zł. 

Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki  Publicznej w 

Bądkowie, w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem min.  na zakup regałów i szafy 

wielofunkcyjnej.  

Załącznik nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych odzwierciedla zmiany wprowadzone po stronie 

wydatków zgodnie z załącznik nr 3. 

Wydatki zostaną sfinansowane  wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 

ustawy o finansach publicznych w kwocie 466.000,00 zł. 



Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

 

 

 


