
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XXXI/183/2021 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 17 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 43/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem nr 47/2021 

z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem nr 53/2021 Wójta Gminy z dnia 8 lipca 2021 

roku, Zarządzeniem nr 57/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku, Zarządzeniem nr 58/2021 z dnia 30 

lipca 2021 roku, Zarządzeniem nr 59/2021 z dnia 5 sierpnia 2021roku, Zarządzeniem nr 

61/2021  

z dnia 10 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 61/1/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku, 

Zarządzeniem nr 61/2/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 66/2021 z dnia 6 

września 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 z dnia 23 czerwca 2021roku , Uchwałą nr 

XXIX/171/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 lipca 2021 roku, Uchwałą nr XXX/179/2021 



z dnia 12 sierpnia 2021 roku - zgodnie z załącznikami nr 1 -4 do niniejszej uchwały 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 podmiotowej dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4.  

§2. Budżet Gminy Bądkowo po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Plan dochodów ogółem w wysokości - 22.624.422,93 zł, 

w tym: 

a) dochody bieżące - 21.358.837,02 zł, 

b) dochody majątkowe - 1.265.585,91 zł 

 

2. Plan wydatków ogółem w wysokości - 24.974.111,43 zł., 

w tym: 

a)wydatki bieżące - 20.642.938,41 zł, 

b)wydatki majątkowe - 4.331.173,02. zł, 

w tym: zadania inwestycyjne - 4.331.173,02 zł. 

 

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

z załącznikiem nr 3. 

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

363.027,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

    

 



 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXI/183/2021 

I. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków  z tyt: 

1.Wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dot. korekty VAT  za lata 2017-2020, 

2.W nawiązaniu do pisma z dnia 18 sierpnia 2021r., znak WFB.V.1612.46A.2021 dokonuje 

się przeniesień mi9ędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków na organizację  

w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

II. Dokonuje się zmiana budżetu po stronie wydatków  

1) Po stronie wydatków dokonuje się przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej  

w dz.400-rozdz. 40002- dostarczenie wody celem zabezpieczenia środków na zakup sprężarki 

tłokowej wraz z dostawą i montażem 12.246,00zł 

2) zwiększa się w rozdz. 60016- drogi publiczne gminne § 4300  w wysokości  20.000,00 zł.  

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na remonty i przebudowę dróg gminnych, 

3) zwiększa się w rozdz. 60016- drogi publiczne gminne § 6050 w wysokości 61.300,00zł.,  

z przeznaczeniem na  przebudowę drogi gminnej Wójtówka-Wójtówka nr 160744C, 

zabezpieczone środki w budżecie na realizację zadania okazują się nie wystarczające,   

4) zwiększa się rozdz. 75023- Urząd gminy § 4300 w wysokości  23.200,00 zł,  

z przeznaczeniem na opłatę rachunków dla Deloitte Poland za wdrożenie rekomendacji w 

pliku JPK_V7M  

 5) Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki  Publicznej  

w Bądkowie, w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem min.  komputera wraz z 

programem.   

 



 


