
UCHWAŁA NR XxxVV248l22
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia'l listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w spranie uchwalenia budżetu gminy na rok2022

Na podstawie afi.30ust.2pkt4Llstawy zdnia 8marca l990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z2022r.poz.559 zpóźn. zm.')) orazna podstawie a11.21l,212,23'7,24] ust.1,25],258 ust. l pkt. 1 ustawy
zdnia 2l sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (t.5. Dz.U.22022r. poł.1634'Ż)) oraz art.111ustawy
zdnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
patistwa (Dz. U. z2022 r. poz.583 zpóŹn. Zm.3)) Rada Gminy uchwala co następuje:

$ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXlX/202l21 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia
budzetu gminy na rok 2022:

1)wzałączniku nr l..Dochody budzetu gminy Bafiniczka'' wbrzmieniu wg zaŁącznika nr ldo niniejszej
uchrvały,

2)wzałączniku nr 2,.Wydatki budzetu gminy Bartniczka'' wbrzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszej
uclrrvały.

$ 2. BudŻet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

l)dochody ogółern: 36 210 411'70 zł
w tym:

- dochody bieżące 31 294 126'31 zł

'.' - dochody Irrajątkowe 4 916 285,39 zł

2)wydatki ogółem: 36 z55 149,61 zł
w tym:

- wydatki bieżące 28 176 163,ll zł

- wydatkimajątkowe 8 078 986'50 zł

$ 3. określa się planowany deficyt budzetorvy w kwocie 4413],91 zł, który zostanie pokryty z nadwyzki
zlat ubiegłych oraz środkórv wynikających zrozllczenia dochodów iwydatków nimi finansowanyclr
związanych ze szczegolnymi zasadanli wykonywania budzetu określonymi w odrębnych ustawach.

$ 4. Zmienia się treść $ 1l uchwały Nr XXIXl202l21 Rady Gminy Bar1niczka w sprawie uchwalenia
budzetu gminy na rok 2022poprzez nadatrię t-lru brzmienia:''$ 11. l. Ustala się limity zobawiązan ztytułu
kredytów i pozyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budzetu do rłysokości
700 000,00 zl.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytrrłu kredytów i poŻyczek zaciąganych na sfilransowanie spłaty
rvcześniej zaciągrriętyclr pozyczek do w1'sokości 241 588,00 zł .

3. Upowaznia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i poŻyczek do wysokości 700 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu
budzetu,

2) zaciągania kredytów i poŻyczek do rvysokości 247 588,OO zł na sfinansowanie spłaty wcześniej
zaciągniętych pozyczek.

4) samodzielnego zaciągania zobolł,iązań do kwoty 700 000,00 zł.,

5) lokowania w trakcie realizacji budzetu cZaSoWo wolnycl-r środkórv budzetowych na rachullkach w intlyIn
baIrku niz bank prowadzący obsługę budzetu,

1) Zrn.tJ. ogłoszono w Dz. U. z2022r. poz. 1005 ipoz. 1079.
2)Zm. ogłoszono w Dz. U. z2022r.poz.1079,poz.1692,poz.1725,poz.1747 i poz.1768.
t) Zn-t.tj.Dz.U.z2022r.poz. 1,079,po2. 1692,poz. 1725,po2. 1747,poz. 1768ipoz. 1964.
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6) dokonywania zmial'l w planie wydatków budzetu w granicaclr działu klasyfikacji budzetowej oraz zmlan
w planie wydatków na uposazenia iwynagrodzenia ze stosunku pracy' a takze wydatków majątkowych
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami 

"

7) przekazania uprawnień irurym jednostkom organizacyjnyrn jednostki samorządu terytorialnego do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budzetowyn, i w |ataclr następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości dzjałaniajednostki i z których rvyrikające płatności wykraczają poza
rok budżetowy'

8) przekazania niektórych uprawnieli do dokonywania przeniesieli planowanych wydatków innym jednostkom
organizacyjnym Gminy,

9) dokonywaniazmian w planie dochodów i wydatków związanychze

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych zbudŻetu środków europejskich, o ile zmiany te
nie pogorszą wyniku budzetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europe.iskich a|bo środków,
o których mowa w art. 5 ust. l pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budzetu'

c) zwrotem płatności otrzymanych zbudŻetu Środków europejskich''.

$ 5. określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budzetu zgodnie zzałącznikiem nr
3 do niniejszej uchwały.

$ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 7. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Załącznlk Nr l do uchwały Nr XXXVI/248122

Rady Gminy Bartniczka

z dnial listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Bartniczka

Dział Rozdzial Paragraf Treść PrzełI zmianą 7,mitnt Po zmianie

754 Bezpieczeństrł'o publiczne i ochrona
nrze cirł'ooża rowa I 327 08s.s0 6 000,00 I 333 085,50

75495 Pozostała działalnośc 406 ó8l.50 6 000,00 412 68r.s0

2100
Srodki z Funduszu Pomocy na hnansowanre
lub dofinansowalrie zadań bieżacych w
zakresie pomocy obyu'ateJom Ukrainy

406 68 I .s0 Ó 000,00 412 68 1 ,50

756

Dochody od osób prawnych' od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wvdatki z,wiaz.ent z ich nohorem

6 273 132,00 2 888 418,57 9 161 550,57

75618
Wpłyrł,y z innych opłat sti:Lnor'vlących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na Dodstawie ustaw

644 8ó2'00 6 900,00 65 1 762,00

0270
Wpłyrł1- z części opłat1'za zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 0,00 6 900,00 6 900"00

15619 Wpły*y z r óŻny ch r ozl icze ń 6 900,00 -6 900"00 000

0Ż'70
Wpły.ny z części opłaty za zezwolenie na
sprzedaŹ napojów alkoholorłych w obrocie 6 900,00 -6 900.00 0.00

75621 Udziały gmin rv podatkach stanorvląc1'ch
dochód budzetu państrva 2 854 910.00 2 888 4r8.57 5143 3Ż8'57

001 0
Wpłytły z podatku dochodowego od osób
tlrycznvch Ż 610 049'00 28884t8,57 5 498 46',t.51

758 Różne rozliczenia r0 2ll 898,88 -2 578 065.88 7 ó33 833"00

758r4 Różne rozliczenia finansowe 2 704 898.88 2 s78 06s.88 I 26 833,00

21 80

Srodki z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na finansowanie lub
dofi nansowanie rea] izacj i zadań związany ch
z przeciw dzial anienl COVI D- I 9

2 578 0ó5.88 -2 578 065.88 0.00

8s2 Pomoc spoleczna I 045 092,31 3 r02,00 r 048 t94.37

85230 Pomoc u zakresie doą,rviania ó9 l6000 3 102.00 '12 262.00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budŻetu
państwa na realizację własnych zadań
bieŻących gmin (związków gmin' związków
nowiatowo-pminnvch)

60 6s0,00 3 r02.00 ó3 752'00

853
Pozostale zadania w zakresie polityki
snolecznei 354 162,00 4 1t8317.53 4 47Ż 479.53

85395 Pozostała działa]nośc 354 1 62,00 4lt83l7-53 Ą 412 419,53

0970 Wpłyrł}' z r óŻny ch dochodórv 0,00 I 000 000.00 I 000 000.00

2r80

Srodki z Funduszu Przeciwdziałanta
COVID-19 na finansorvanie lub
dofinansowanie realizacji zadań zlviązany ch
z nrzeciwdziałanienl CoV]D- ] 9

0.0t) 31r8317.53 3118317,53

Rrzem: 31 11Ż 639'48
^ 

/.11 -1-J) )) 36 Ż}0 411 .'l0

qnt3worŃlczłcY
BAD//GMtNtrl - 2:, :r
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXYll248l22
Rady Grniny Bańniczka

z dnia'7 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Bartniczka

401 0
] 

W)'nagrodzenra_or sobowe pracorvnikóu, 251'792"15

44 615,50

20 624.00

4ll0 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 ó6 l .00 )' ąs z'7 a.so

212 416.15

4120
Składki na Fundusz Pracy orez Fundusz
Sol idarnośclolły

Zakup nlctcrrałou l u\ po5J7cl]la

Zakup usług pozostalych

Szkolenia pracorvnikórł' ntebędacych
cz}onkanli korpusu służbr' cyrvilne j

Wpłatv na PPK 1lnansou'ane przez podnrio1

s4s.0o i 6 943.85

75 65 1.03

68 I 83.00

5 469,00

3 862,00

I .{97 534.00

7ó5 000'00

149 000.00

l 40 7ó0.00

34 100.00

6 398.85

68 2Ż5 43

66 683,00

3 4ó9'00

3 300,00

356 774.00

356 774,00

0.00

142560:

0,00

0,00

Zakup ttsłllg poztlstałvclr

Różne opłat1' i składki
Wplaty na PPK finansorvane przez podrniot

Rodzina

Rodzin1, zas1ępcze

Srviadczenia spoleczne

(.),00

I 000.00

4 7 44 968,00

3 I s00.00

1,18 000,00

] 40 7ó0'000.00

0,00

I 661 951 65

{ł{'i.' ' ,'.

B

feszek

sP,f\il
W alt "".:

I)zial Rozdzial Paragraf Trcść Przetl zmiana Zmiana Po zmianie
80r oświłta i w-_vchowanie 7 157 279,88 ó5 000'00 7 2Ż2 279,88

80r0r Szkoły podstarvowe 4 224 869.20 45 000.00 1 269 869.20

4210 Zakup usług renrontolłrych 20 89J.58 15 000"00 65 893,58

801 0'l Przedszkola I l5l 8i l.5c) 20 000.00 I 373 83t,5q

4430 RóŻne oplah i składki 7r 500.00 20 000.00 9r 500.00

852 Pomoc spolcczna 5 317 757,28 45J 593.65 5 771 350.93

85Ż02 Domy pomocy spolecznej 204 000.00 20 000,00 224 000.00

4330
/akup uslug przez1ednostki 5Jlnorządu
tcryronalnego od lln; ch jcdnosrck 201 u00.u0 20 uu0.0n
salnolządtt leD 1ol ialnC80

224 000.00

85219 osrodkr p.llnocr spolcczlle.i 3Ó7 2Ó0.00 25 0oo'00 392 260 00

1210 lakup rnatenalou i s\ polrzenja 7 I 81.24 25 0U0,oU 32 t84.24

85230 Potnoc u zakresie dozyrłlanla 9J |ÓU.00 ] lo2'00 96 26Ż.00

3ll0 S$rcdczenia spoleczne 84 b5U,O0 i IU2,UU 81 75Ż.00

8523 I Pomoc dla cudzoziemców 1 449 202'15 ] 6 000,00 455 20Ż l5

q:ry

3280

3110

Srviadczenia zlviązane z udzielanienl
pomoc) oh) saleloln Ukrarry

Pozostała dzialalnośc

-

Srviadczenia społeczne

202 5ó0'00 ]

-,- l
3119 023.'7'.7 i

3 2ooLtso I

6 000,00 208 5ó0'00

T39q4ol.65 4 ll85l5.ł2
^-^,_..._t^363 l 74.05 ] 5óq 327'85

Pozostale zadania w zakresie polityki

i Pozostala dziala]nośc

i Wynagrodzenia osobolve pracownikór'v

1ll0 | Skladkrnauhczprcczenraspoleezne

i SkłJdki na Futldusz Pracl orcz Fullduszttlu 1^...
50 I t0ant()sc lo\\\

Ą2llo ] 1aLup nratcrlolow l \Ą\'posienla

I I40 7ou.00 I 4v7 5l4,uu

7l 880.00 I 7t 880.00

12 28s,00 I 12 28s;0u
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/248122

Rady Gminy Bartniczka

z dnia'7 listopada 2022 r.

ppp

Przychody i rozchody budżetuw 2a22r.

w zlotvch

Lp. Treść Klasyfikacja
s

Kwota

Ż l

Przychody ogółem: 292 325,91

I

Przychody j ednostek samorządu terytorialnego
z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi
fi n an sowanych zw iązany ch ze szczególny mi
zasadami wykonywania budżętu określonymi
w odrębnych ustawach

905 t86 029,37

2 Nadwyżki z lat ubiegĘch 957 106 296,54

Rozchody ogółem: 247 588,00

I
Spłaty otr4lmanych krajowy ch poĄ czek i
kredytów 992 247 588,00

enzEwoóltieŻĄ{i l
BAdt GMIilY

,"!;ł ag{,;łn
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Uzasadnienie

l)Minister Finansów pisnrem znak ST3.4753.9.2022 poinformowal, Że na podstawie art.7Oj ustawy
zdnia 13 listopada 2003 r. odochodaclr jednostek samorządu terytorialnego (Dz.lJ. z202l r. poz.1672,
zpóżn.nn.), dla Gminy BARTNICZKA została przyznana kwota 2 888 418,5'7 zł dodatkowych dochodów
na rok 2022 z tytułu udziału we rvpłylvach z podatku dochodowego od osób fizyczllych. Środki, o których
lnowa rvyzej, należy ująć wuchwale budzetowej na rok 2022w następujących podziałkach klasyfikacji
dochodów: - dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób ftzycznych i od inrlych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane zich poborem,- rozdział 15621 - Udziały
grnin w podatkach stanowiących dochód budzetu państwa, - paragraf 0010 - Wpływy z podatku
dochodowego od osób flzycznych - krvotę powyŻszą zaplanowano po stronie dochodów gminy
znlniejszając pl anowany defi cyt budzetowy.

2)Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem znak WFB.V.1612.305.2022 poinfbrmorvał oprzekazaniu
dnia 31października 2022r. środków zFunduszu Przeciwdziałania CoVID-19 na realizację zadania:
Wypłata przez Gmirry Świadczeń pienięznych, pomoc przyznana w związku z wejścieni w życie ustawy
zdnia 5 sierpnia 2022r. ododatku węglowym (Dz. U. poz.1692ze zm.) - l] transza - klasyfikacja
budzetowa 853, rozdz.85395, $ 2180 - kwota 144 593,65 zl zjednoczesną prośbą w nawiązaniu do pisn-ra
zdnia 21.09.2022r., znak: WFB.V.1612.252.2022 zobowiązał do dokonania zmiany klasyfikacji
budzetowej wnastępujący sposób: było: dzial'758, rozdz. ]5814, $ 2180, winno być dział 853, rozdz'
85395, $ 2180.

3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem znak WFB.V.1612.301.2022 poinformował oprzekazaniu
dnia 28 pażdziernlka 2022r. środków zFunduszu Przeciwdziałania CoVID-l9 na realizację zadania -
wypłaty przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetyczllych, o których mowa w art. 3 ust.2, oraz
wypłaty dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych - kwota 254 898,00 zł; na
wypłaty przez gmirry rekompensat dla przedsiębiorstw energetyczllych, o których mowa w art. 3 ust.2, oraz
wypłaty dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrazliwych 140 760,00 zł. Srodki ujęte po
stronie dochodów w: dzial853,rozdz.85395, $ 2180, po stronie wydatków zgodnie z specyfika zadań..

4) Zaplanowano środki środki z Fund. Przeciwdz. CoVlD-l9 Wypłata dodatków dla podm. wrazliwych -

IV kw' 2022 - kwota przekazana28.10.2022 r.140160,00 zł

S)Zaplanowano wydatki remontowe w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu cyklinowani e oraz
lakierowanie Sali gimnasĘcznej wraz z pomalowaniem lirrii do gier, połozenie płytek w toalecie dla
nauczycieli wtaz z zainstalowaniern armatury, zainstalowanie klimatyzacji w gabinecie Dyrektora, wymiana
parapetów na korytarzach - razem kwota 45 000,00 zł

6)Dokonano przesunięć w planie dochodów i wydatków w zakresie niezbędnym do realizacji zadań oraz
w planie rozchodów w zakresie racjonalizacji wydatków i dochodów, W tym w szczególnoŚci zwiększollo
plan wyd'atków na DPS (Domy Pomocy Społeczlej-rvydatki GOPS na rnieszkańców gminy) oraz rodziny
zaslępcze kwota 2 600,00 zl

1)Zaplanowano Szacowane dochody iwydatki związane zwykonaniem zadan preferencyjnej sprzeduzy
węgla gospodarstwom domowym nałozonych na gminy ustawą zdnia2'7 października 2022r. ozakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowyclr.

8)Zaplanowano środki uruclromione ze środków z Funduszu Pomocy lla pokrycie wydatków dot. pomocy
obywatelom Ukrainy' w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego palistwa za październik 2022 r.
- świadczęrtię 40zł (I transza), wDziale 754- Bezpieczęństwo publiczne iochrona przeciwpoŻarowa,
Rozdział '7 5495 - kwota 6 000,00 zł - zaplanowano po stronie dochodów i wydatków.

9) Wojewoda Kujawsko-Ponrorski decyzją z dnia 28 paźdżiern1ka 20ŻŻ r. Nr WFB.I .31Ż0.3.11 .2022
zwiększył plan dotacji ce|owyclr w: dz.852 - Pomoc Społeczna, rozdz.85213, $ 2030 Zprzeznaczeniel-l'l
na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w'art. l7 ust. 1 pkt
20 ustawy o ponocy społecznej rozdz.85230, s 2030 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego
rządowego Programu,,Posiłek w szkole i w domlt'' w roku 2022 - kwota 3102,00 zł - kwotę ww.
uwzględniono w planie dochodów i wydatków budzętu.

1.*
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