
PROJEKT  

 

 

UCHWAŁA NR XXXII/186/2021 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 26 października  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 ze zm.) 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, Zarządzeniem nr 61/1/2021 z dnia 6 września 2021 roku, Zarządzeniem 

nr 71/2021 z dnia 14 września 2021 roku, Zarządzeniem nr 73/2021 z dnia 23 września 2021 

roku, Zarządzeniem nr 74/2021 z dnia 27 września 2021 roku, Zarządzenia nr 75/2021 z dnia 

30 września 2021 roku, Zarządzenie nr 76/2021 z dnia 1 października 2021 roku, Zarządzeniem 

nr 80/2021 z dnia 11 października 2021 roku, Zarządzeniem nr 82/2021 z dnia 13 października 

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, 

Uchwałą nr XXXI/183/2021 z dnia 17 września 2021 roku - zgodnie z załącznikami nr 1 -5a 

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 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z załącznikiem nr 4.  

5) plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie utrzymania czystości i porządku w 

gminie. 

§2. Budżet Gminy Bądkowo po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Plan dochodów ogółem w wysokości - 23.953.652,08 zł, 

w tym: 

a) dochody bieżące – 22.353.224,05 zł, 

b) dochody majątkowe - 1.600.428,03 zł 

 

2. Plan wydatków ogółem w wysokości - 26.303.340,58zł, 

w tym: 

a)wydatki bieżące - 22.055.269,56 zł, 

b)wydatki majątkowe - 4.248.071,02 zł, 

w tym: zadania inwestycyjne - 4.248.071,02 zł. 

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

z załącznikiem nr 3. 

§4..Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych określa się na łączną kwotę 139.932,00zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 4, 

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie utrzymania czystości  

i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a 

1) dochody w wysokości 774.463,00 zł, 

2) wydatki w wysokości 1.085.059,00 zł, 



 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/186 /2021 

 

I. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów w wysoko0ści  434.406,12zł., 

z tyt: 

1.Wpływów z rozliczeń za lata 2017-2019podatku VAT  33.012,00zł, 

2.wpływy ze sprzedaży składników mienia ( równiarka ) 12.195,12zł, 

3 wpływów z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi gminnej w m. Zieleniec- 

przyjęta wysokość to kwota 296.647,00zł, 

4.wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości ( sprzedaż gruntów w m. Bądkowo) 26.000,00zł, 

5.Środki z przeciwdziałania COVID-19 6.552,00zł.  

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U z 2021 poz. 1382) dokonuje się przeniesień 

między paragrafami klasyfikacji budżetowej 

II. Dokonuje się zmiana budżetu po stronie wydatków oraz zwiększenia o kwotę 

434.406,12zł, 

1) zwiększa się w rozdz. 60018- drogi publiczne gminne § 4270 w wysokości  423.817,00zł  

zł. z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w m. Zieleniec, w tym: środki z dotacji 

296.647,00zł, 

- środki własne 127.170,00zł  

2) zmniejsza się  w rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe  § 6300  w wysokości 

50.000,00zł., 

3) dokonuje się zwiększenia środków w oświacie - dział 801 - z przeznaczeniem na zakup usług 

przez Gminę Bądkowo  od innej Gminy a dotyczących opłat za uczęszczanie dzieci z terenu 

Gminy Bądkowo na przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do innej Gminy.   

4) dokonuje się zmniejszenia w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz rozdz. 

92109 Domu kultury, świetlice i kluby. 

5. dokonuje się zwiększenia w rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  

w wysokości 10.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych  

i konserwatorskich Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Mateusza Ap. w Bądkowie. 



6. dokonuje się zwiększenie planu z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w wysokości 

10.800,00 zł – dz. 854- rozdz. 85416 § 3240. 

7.dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 60.000,00zł, z przeznaczeniem na gospodarkę 

odpadami komunalnymi- dz. 900, rozdz. 90002 § 4300.  

Po stronie dochodów zostały zwiększone środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-

19 w wysokości 6.552,00zł., zostały one wprowadzone po stronie wydatków w dz. 851, rozdz. 

85195 Pozostała działalność  oraz  jednocześnie dokonano przeniesienia tych środków na dział 

801-Oświata i wychowanie, gdyż w ramach środków własnych Zarządzeniem Wójta Gminy 

rozdz. 85195 został zwiększony o kwotę 6.552,00zł.  

 


