
PROJEKT  

UCHWAŁA NR XXXVII/241/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bądkowo na 2022 rok  

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

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) art. 211 , 212, 214, 215,235-237 ustawy z 

dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305ze zm.) Rada 

Gminy Bądkowo uchwala, co następuje: 

§1.W Uchwale NR XXXIV/206/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 grudnia 2021 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2022 rok zmienionej: 

- zarządzeniem nr 9/2022 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 13 stycznia 2022 r, 

-zarządzeniem nr 10/2022 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 28 stycznia 2022 r,  

-zarządzeniem nr 11/2022 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 04 lutego 2022 r, 

-uchwałą nr XXXV/217/2022  Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022r, 

-zarządzeniem nr 18/2022 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 25 lutego 2022 r, 

-zarządzeniem nr 21/20222 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 17 marca 2022r, 

-zarządzeniem nr 23/2022 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2022r, 

-uchwałą nr XXXVI/233/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 marca 2022 roku, 

-zarządzeniem nr 26/2022 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 31 marca 2022r, 

-zarządzeniem nr 26/1/2022 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 31 marca 2022r, 

--zarządzeniem nr 27/2022 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 12 kwietnia  2022r, 

--zarządzeniem nr 29/2022 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 28 kwietnia 2022r, 

--zarządzeniem nr 32/2022 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 5 maja  2022r, 

 

 

 



 

 wprowadza się następujące zmiany  

1) w § 1 ustala się dochody budżetu na kwotę 27.861.647,93zł, 

z tego: 

-dochody bieżące 21.168.799,80 zł, 

-dochody majątkowe 6.692.848,13zł, 

w tym: ze sprzedaży majątku 120.000,00zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) w § 2 ustala się wydatki budżetu na kwotę  30.030.321,45zł, 

z tego: 

-wydatki bieżące 21.204.235,45 zł, 

w tym: na obsługę długu  82.000,00 zł. 

-wydatki majątkowe  8.826.086,00 zł. 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 3) § 3 otrzymuje brzmienie” Deficyt budżetu w wysokości 2.168.673,52, który zostanie 

sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych w kwocie 527.652,10zł, 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 1.296.680,23  zł, oraz  

przychodami gminy wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 

ustawy o finansach publicznych i dotacjach na realizację programu, projektu luz zadania 

finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 344.341,19 zł.” 

4) § 4 otrzymuje brzmienie „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 

2.928.673,52 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 760.000,00zł.zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”. 

5) §7 otrzymuje brzmienie „Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych  planowanych do 

realizacji w roku 2022r. określa się w wysokości 8.826.086,00, zgodnie z załącznikiem nr 

4”.  

6) § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 185.599,00 zł, zgodnie z 

załącznikiem nr 5”. 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

   



Uzasadnienie do uchwały NR XXXVII/241/2022 

Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 maja 2022 roku 

 

Budżet Gminy, po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą po stronie dochodów wzrasta o 

kwotę 38.865,00zł zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 163.782,00 zł.  

Po stronie dochodów dokonuje się zmian polegających na dostosowaniu planu 

przewidywanego wykonania oraz dokonuje się przeniesień między działami klasyfikacji 

budżetowej  

-dz. 750-Administracja publiczna, rozdz. 75023,  

- § 0970- zmniejsza się o kwotę 190.913,00zł, 

-dz.758-Różne rozliczenia, rozdz. 75814,  

 -§ 092 –wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się o kwotę 22.500,00zł, planowane odsetki  

z tyt. założonych lokat, 

-§ 097- wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych, zwiększa się o kwotę 13.529,29 zł, 

rozliczenie podatku Vat z roku ubiegłego, 

-dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80103,80104 

-dokonuje się zmian plany dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego , 

-dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, 

-§ 0870 –wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 6000,71 zł , 

wpływy z tyt. sprzedaży składników z oczyszczalni ścieków, 

§ 097- wpływy z różnych dochodów, zwiększa się o kwotę 190.913,00zł i dot. dochodów z tyt. 

odzyskanego podatku VAT od realizowanej w roku bieżącej inwestycji dot. modernizacji 

oczyszczalni ścieków w m. Kujawka wraz zakupem zestawu asenizacyjnego.  

Ogółem dochody wynoszą 27.861.647,93 zł. 

Wydatki 

Dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe §§ 2320, 2710 

W rozdziale tym dokonuje się przeniesień  między paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

-dz.750- Administracja publiczna , rozdz. 75095, 4300  

Dokonuje się zwiększenia paragrafu 4300-zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,00zł, z 

przeznaczeniem na opłatę faktury firmie Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i 

Wspólnicy sp.k, za usługę doradztwa podatkowego dot. odliczeń  podatku VAT, 



-dz.757-Obsługa długu Publicznego, rozdz. 75702 , 

Zwiększa się § 8110 –odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów, zgodnie z zawartą 

umową o kwotę 30.000,00zł. 

-dz.801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80106,80195 

Zwiększa się plan wydatków § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00zł, w 

rozdz. 80195, 

-w rozdz. 80106, dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej,   

-dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 

-zwiększa się § 6050 , o kwotę 53.782,00zł na realizację inwestycji pn. „modernizacji 

oczyszczalni ścieków w m. Kujawka wraz zakupem zestawu asenizacyjnego.”. W wyniku 

przeprowadzonego przetargu, kwota zaplanowana w budżecie, stała się kwotą 

niewystarczającą. Do przetargu przystąpiły dwie firmy, jedna z nich nie dopełniła obowiązków 

formalnych, w związku z czym oferta została odrzucona.  

W związku z dokonanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków, dokonuje się zmian w 

załączniku nr 3- Przychody, w załączniku nr 4- wykaz zadań inwestycyjnych oraz w załączniku 

nr 5 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. 

Ogółem wydatki  wynoszą 30.030.321,45zł. 

 


