
PROJEKT  

UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 21 lipca 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: 

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

   

1 XXXV/217/2022 24.02.2022r. 

2 XXXVI/233/2022 31.03.2022r. 

3 XXXVII/241/2022 25.05.2022r. 

 

Lp. Numer zarządzenia Data podjęcia 

1 9/2022 13.01.2022r. 

2 10/2022 28.01.2022r. 

3 11/2022 04.02.2022r. 

4 18/2022 25.02.2022r. 

5 21/2022 17.03.2022r. 

6 23/2022 23.03.2022r. 

7 26/1/2022 31.03.2022r. 

8 26/2022 31.03.2022r. 

9 27/2022 12.04.2022r. 

10 29/2022 28.04.2022r. 

11 32/2022 12.05.2022r. 

12 38/2022 17.05.2022r. 

13 39/2022 26.05.2022r. 

14 39/1/2022 31.05.2022r. 

15 44/2022 13.06.2022r.  

16 45/2022 21.06.2022r.  



17 46/2022 29.06.2022r. 

 

 

 wprowadza się następujące zmiany  

1) w § 1 ustala się dochody budżetu na kwotę 28.320.666,27zł, 

z tego: 

-dochody bieżące 21.579.758,93 zł, 

-dochody majątkowe 6.740.907,34 zł, 

w tym: ze sprzedaży majątku 126.000,71zł, 

           zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) w § 2 ustala się wydatki budżetu na kwotę  30.489.339,79zł, 

z tego: 

-wydatki bieżące 21.653.253,29  zł, 

w tym: na obsługę długu  82.000,00 zł. 

-wydatki majątkowe  8.836.086,50zł. 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3) §7 otrzymuje brzmienie „Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych  planowanych do 

realizacji w roku 2022r. określa się  w wysokości 8.836.086,50, zgodnie z załącznikiem nr 

3 do niniejszej uchwały . 

6) § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych stanowią kwotę 185.009,80 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 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 XXXVIII/250/2022 

Rady Gminy Bądkowo z dnia 21 lipca 2022 roku 

 

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

kwotę 214.357,29zł , jak również  po stronie wydatków wzrasta o kwotę  o kwotę 214.357,29zł. 

Po stronie dochodów dokonuje się zmian polegających na dostosowaniu planu 

przewidywanego wykonania, zwiększenia planu w związku otrzymaniem przez Gminę dotacji 

celowej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanie na 

podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 

47.700,00zł  oraz na podstawie art. 28 ust.1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jst (Dz.U 2021r., poz1672, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022r. o zmianie 

ustawy- Karta Nauczyciela ( Dz. U poz. 935)- stosownie do skorygowanego wniosku Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 27 maja 2022r., kwota zwiększenia części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2022 dla Gminy Bądkowo wynosi 128.866,00zł. Zwiększenie części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla 

nauczycieli od 1 maja 2022 roku.  

Po stronie dochodów zmiany zaplanowano następująco:  

-dz. 600- Transport i Łączność ,rozdz. 60016, § 6630 zwiększenie o kwotę 47.700,00zł 

-dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 § 0760 zwiększono o kwotę 359,21zł z tyt. 

wpływów przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, 

-dz. 750-Administracja publiczna, rozdz. 75011,  

- § 0690- zwiększa się o kwotę 1.000,00zł tyt. wpływów z różnych usług (ślub w plenerze ), 

- rozdz. 75023 § § 0830 ( wpływy z usług ) oraz 0950 ( wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów) zwiększono ogółem o kwotę 1.050,44zł, 

-dz. 754- Ochotnicze straże pożarne- rozdz. 75412,§  0750  wpływy z najmu sali , zwiększono 

o kwotę 67,63 zł, 

-dz. 756-Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdz. 

75618 § 0270,  zwiększa się o kwotę 11.314,01zł, z tytułu wpływy z części opłat za zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym. 

-dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920 

zwiększono o kwotę 128.866,00zł, 



-dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 0690  

-dokonuje się zwiększenia o kwotę 24.000,z00 z tytułu wpływów z różnych opłat (uczęszczanie 

dzieci ) 

Ogółem dochody wynoszą 28.320.666,27zł.  

Wydatki  

-dz.750- Administracja publiczna , rozdz. 75022 § 4300,  § 4360 – dokonuje się przeniesień  

między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na opłaty z tyt. 

zakupu usług telekomunikacyjnych , 

Rozdz. 75023 § 4300, zwiększa się o kwotę 21.176,78zł, z przeznaczeniem na montaż 

klimatyzacji w biurach i w Sali posiedzeń Urzędu Gminy.  

-dz.757-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdz. 75404 §  2300 ( 

wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy) zmniejsza się o kwotę 8.000,00zł, 

Rozdz. 75412 –Ochotnicze straże pożarne, § 4210 zwiększa się o kwotę 6.000,00zł z 

przeznaczeniem na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych oraz narzędzi hydraulicznych. 

 § 4300 zwiększa się o kwotę 30.000,00zł, z przeznaczeniem na opracowanie 

dokumentacji dot. remontu remiz OSP w m. Łowiczek, Łówkowice i Kujawka.  

-dz.801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107. 80149, 80150- dokonuje 

się zwiększenia wymienionych rozdziałów w związku z podwyżką wynagrodzeń dla 

nauczycieli od 1 maja 2022 roku oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i 

paragrafami klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia środków na określone ustawą 

zadania. Zwiększenie wynosi 128.866,00zł, oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami 

i paragrafami klasyfikacji budżetowej.  

Dz. 851-Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu 

środków w wysokości 11.314,01 zł, z tytułu wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych w obrocie handlowym oraz w celu realizacji zadań Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022, dokonuje się 

przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.  

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

-zwiększa się § 6050, o kwotę 10.000,50 na realizację inwestycji pn. „modernizacji 

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

przeprowadzonego przetargu, kwota zaplanowana w budżecie  dla inspektora nadzoru, stała się 

kwotą niewystarczającą oraz § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00zł,  

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

załączniku nr 3 - wykaz zadań  inwestycyjnych oraz w załączniku nr 5 dotacje dla jednostek 

sektora finansów publicznych. 



Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 poprzez zwiększenia dotacji w dz. 801- Oświata i 

wychowanie o kwotę 24.500,00zł z przeznaczeniem na dotacje celowe  przekazywanie gminie 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego. Dokonuje się zmniejszenia dotacji w wysokości 25.089,20 zł, w dz. 

851-Ochrona zdrowia-rozdz. 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2330.2800.  

Ogółem wydatki  wynoszą 30.489.339,79 zł.  

 

 


