
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr XL/282/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 10 października 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, 235-237 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze 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. 

4 XXXVIII/250/2022 21.07.2022r.  

5 XXXIX/256/2022 27.09.2022r.  

 

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. 

18 54/2022 27.07.2022r. 

19 55/2022 29.07.2022r. 

20 57/2022 08.08.2022r.  

21 59/2022 10.08.2022r. 

22 60/2022 19.08.2022r. 

23 61/2022 30.08.2022r. 

24 64/2022 09.09.2022r. 

25 68/2022 20.09.2022r. 

 

 wprowadza się następujące zmiany  

1) w § 1 ustala się dochody budżetu na kwotę 31.064.132,27zł, 

z tego: 

-dochody bieżące 25.244.659,34zł, 

-dochody majątkowe 5.819.472,93zł, 

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  33.232.805,79zł, 

z tego: 

-wydatki bieżące 25.190.020,06zł, 

w tym: na obsługę długu  82.000,00zł, 

-wydatki majątkowe  8.042.785,73zł  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3) Paragraf §7 otrzymuje brzmienie  

„ Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych  planowanych do realizacji w roku 

2022r.” określa się  w wysokości 8.042.785,73zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

4) § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  197.209,80 zł, zgodnie z 

załącznikiem nr 4. 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 156.780,00 zł zgodnie z  

załącznikiem nr 4a.  

 

§ 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 XL/282/2022 Rady Gminy Bądkowo 

Z dnia 10 października  2022 roku 

  

Dokonuje si ę następujących zmian w budżecie gminy Bądkowo na 2022 rok. 

1. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 

roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych (Dz.U.poz.1571), nastąpiła konieczność dokonania przeniesień między 

paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

2. Zgodnie z Promesą nr 01/2021/1216/Polski Ład dotyczącą przebudowy dróg gminnych, 

otrzymane środki stanowią kwotę 2.993.923,59 zł, w związku z tym dokonuje się zmian 

po stronie dochodów i wydatków oraz w załączniku zadań inwestycyjnych. 

3. Po stronie dochodów zwiększa się dotację celową otrzymaną z samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy  inwestycyjne, realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 

123.120,00zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej  w m. Kolonia 

Łowiczek. 

4. W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90001 – 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w związku z prowadzoną inwestycją dot. 

modernizacji oczyszczalni ścieków zwiększa się dochody o podatek Vat, w wysokości 

343.231,35 zł, 

5. W dziale 926-Kultura fizyczna, rozdz. obiekty sportowe, po stronie dochodów obniża 

się o kwotę 450.000,00 zł, jakie Gmina miała otrzymać w ramach Środków Polski Ład. 

Po stronie wydatków § 6050, zmniejsza się o kwotę 500.000,00zł, w związku z 

odstąpieniem od  realizacji inwestycji dot. budowy skateparku na stadionie sportowym 

w m. Bądkowo. Oferty zaoferowane przez wykonawców ,dwukrotnie przekraczały plan 

wydatków na to zadanie.  

6. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.4750.21.2022, zwiększono część 

oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok, na skutek  zmian w zakresie średniego 

wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych ( 

tj. wynagrodzenia nauczycieli poczatkujących od 1 września 2022 roku. 

7. Powołując się   pismo  Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g zwiększono część 

oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok, na realizację zadania związanego z 

zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 

logopedów od 1 września 2022roku, kwota zwiększenia dla Gminy Bądkowo wynosi 

5.786,00zł. 



8. W dz. 600-Transport i łączność , dokonuje się przeniesień między paragrafami oraz 

zwiększa się o kwotę 8.000,00zł § 0950-wływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających 

z umów. 

9. W dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa  dokonuje się zwiększenia o kwotę 8.338,00zł, 

aktualizując  plan  do wykonania dochodów. 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobieraniem, 

zwiększa się o kwotę 5.166,00zł, w tym: 

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 

karty podatkowej o kwotę 1.182,00zł, 

-wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 2.444,00zł, 

-wpływy  z podatku dochodowego od osób prawnych  o kwotę 1.500,00zł 

       11.  W dz.  852- Pomoc społeczna – dokonuje się  zwiększenia dochodów o kwotę 

2.932,00zł, w tyt. związanych z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 

500,00zł oraz z tyt. wpływów z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację 

zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Uwzględniając  opublikowanie Rozporządzenia  MF z dnia 

15.07.2022r. (Dz.U. z 2022r.poz. 1571), dokonuje się zmian w zakresie paragrafów dochodów 

dot. darowizn na rzecz obywateli z Ukrainy.  

12. W dz. 926-Kultura fizyczna- zwiększa się o kwotę 21.522,00zł, z tyt. otrzymania dotacji w 

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 

ust.3 pkt 5 lit. a  i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jst.  

Wydatki 

1. Dz. 400-Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdz. 

„dostarczenie wody” dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji 

budżetowej oraz zwiększa się § 4260 zakup energii elektrycznej a zmniejsza się §§ 

4210, 4270. 

2. Dz.600-Transport i łączność, zwiększa się § 2710 o kwotę 14.200,00zł, z 

przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Aleksandrowskiego. 

3. Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem 

gminy, zwiększa się o kwotę 82.909,71zł, z przeznaczeniem na zakup opału do 

budynków mienia komunalnego. 

4. Dz. 750-Administracja publiczna, rozdz. 75075 „promocja jednostek samorządu 

terytorialnego” zwiększa się o kwotę 6. 000,00zł z wykorzystaniem  na zakup książki, 

promującą gminę Bądkowo, pt. „Bądkowo 800 lat dziejów wsi, parafii i gminy” . 

5. Dz.800-Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 144.720,00zł. Zabezpiecza się 

środki zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na zakup 

opału oraz oleju opałowego na sezon grzewczy do budynków szkół, zakup biletów na 

dowóz dzieci  do szkoły oraz zakup wyposażenia do stołówki szkolnej, łącznie o kwotę 



120.500,00zł,. Ponadto w związku ze zmianą  kwoty subwencji oświatowej, zwiększa 

się wydatki o kwotę 24.220,00zł. 

6. Dz. 852-Pomoc społeczna- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w/w 

dokonuje się zmian w zakresie paragrafów wydatkowych  oraz zwiększa się § 4350 ( 

zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) na  pomoc obywatelom 

Ukrainy.  

7. Dz.921- Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. ‘ochrona zabytków i opieka 

nad zabytkami” zwiększa się o kwotę 25.000,00zł, na finansowanie lub dofinansowanie 

w formie dotacji celowej  prac remontowych i konserwatorskich obiektów 

zabytkowych, w tym dla Parafii Bądkowo 15.000,00zł oraz Parafii Łowiczek 

10.000,00zł.  

 

 

 


