
UCHWALA NR IX/54/2003 
RADY GMINY I MIASTA W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia 29 grudnia 2003 roku 

W sprawie dokonania zmian w budiecie gminy i miasta na 2003 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqddde 
gminnym - jednolity tekst (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poin. zm.) oraz art. 109 i art. 
122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych @z. U. Nr 15 z 2003 poz. 
148 z poi. m.) 

Rada Gminy i Miasta 
-* 7 

wprowadza zmianq do: 
Uchwaly Nr IV/21/2003 R.G.1 M. Z dnia 26.02.2003 r. w sprawie uchwalenia 
budketu grniny i miasta na 2003 rok. - Zlt~ienionej uchwalami: 
Zarzqdzeniem Nr 5 Bunnistrza G.i M. Z dnia 03.03.2003r. 
Uchwa1qR.G.i M. Nr Vl3112003 z dnia 28 kwietnia 2003r. 
Zarzqdzeniem Nr 11 Burmistrza G.i M z dnia 07.05.2003r. 
Zarzqdzeniem Nr 14 Burmistrza G.i M z dnia 26.05.2003r. 
Zarzqdzeniem Nr 15 Burmistrza G.i M z dnia 09.06.2003r. 
1 T.1  uc1iwa1qR.G.i M. Nr VI/34/2003 z dnia 24.06 2003r. 
Zarzqdzeniem Nr 17 Burmistrza G.i M z dma 30.06.2003r. 
Zarzadzeniem Nr 19 Burmistrza G.i M z h a  25.08.2003r. 
Uchwalq R.G.i M. Nr VIIl3712003 z dnia 11.09.2003r. 
Zarza&eniem Nr 21 Burmistrza G.i M z dnia 26.09.2003r. 
Zarzqdzeniem Nr 22 Burmistrza G.i M z dnia 10.10.2003r. 
Zarzqdzeniem Nr 24 Burmistrza G.i M z dnia 22.10.2003r. 
Zarzqdzeniem Nr 25 Burmistrza G.i M z dnia 03.1 1.2003r. 

.- Uchwalq R.G.1 M. Nr VTIIl4612003 z dnia 26.1 1.2003r. 
Zarzqdzeniem Nr 28 Burmistrza G.i M z dnia 11.12.2003r. 

5 1 
1. Dochody budietu w wysokoici 10.307.337 z1 zastqpuje siq q ~ a z a m i  w 

kwocie 10.367.964 zl zgodnie z zalqcznikiem Nrl niniejszej uchwaly w tym 
dot. cel. na zadania zlecone i powierzane w zakresie administracji rzqdowej 
w kwocie 1.041.658 zl. 

2. Wydatki budietowe w wysokoSci 10.407.337 zf zastqpuje siq wyrazalni w 
kwocie 10.467.964 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr2 niniejszej uchwaly w tym 
..- wydatki na zadania zwiqzane z realizacjq zadah zleconych i powierzonych w 
zakresie administracji rzqdowej z kwoty 1.041.655 zl. 



§ 2 
Wykonanie niniejszej uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta. 

5 3 
Ucllwala wchodzi w zycie z dnie~n podjqcia i podlega ogloszeniu poprzez 
v i e s z e n i e  na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy i Miasta. 



Zal3cznik Nr 1 
do Uchwafy Nr IX/54/2003 

Rady Gminy i Miasta 
z dnia 29 grudnia 2003 roku 

Zmiany w planie dochod6w 

Po zmian. / Dz. / R O Z ~  I I TreSC 
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ROLMCTWO I LOWIECTWO 
Infrastr. wodociagowa i sanitacyjna wsi 
~ r . n a  dofin.wl.inwest.gmin p0zysk.z innych irodei 
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Zal3cznik Nr 2 
do Uchwaly Nr IX/54/2003 

Rady i Gminy 
z dnia 29 grudnia 2003 roku 

Zmiany w planie wydatk6w 

1 / 6050 1 Wydatki inwestycyjne jednostek bcdzet I 1 i 851  1 11.811 / 246.911 i 
I 

Po zmian. TreSC 

010 

Zwiqk 

01010 

I 

4010 
4040 
41 10 
4120 
4210 

Zmniej 

ADMINISTRACJA PUBLXCZNA 
Urzgdy wojewodzkie 
Wyna~odzenia osobowe pracownikow 
Dodatki wyn. 
Sldadki na ubezpieczenia spoleczne 
SktadkinaFP. 
Zakup materialow i wyposaienia 

3030 
4210 

ROLNICTWO I LOWIECTWO 
1nfrasnuk.wodoci~owa.i sanit.wsi 

Rady ,pin 
Rome wdatki na rzecz osob fizycznych 
Zakup materiatow i wyposaienia 

4120 
4210 
4300 

. . 

I I 0s.praw.i innych jedmst arganizacyjnych I 
/ OSWIATA I WYCHOWANIE 

Urzdy gmin 
Skiadki na fundusz pracy 
Z a h p  materialow i wyposazenia 
Zakup ushg pozostaiych 

4300 
441 0 
4430 
4600 

11.851 
11851 

Pobor podatkow 
Zakup ushg pozostalych 
Podroze sluibowe krajowe 
R o ~ e  op4aty i skladki 
Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz 

80101 

11.851 
11,851 

80104 
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3030 
4010 
4040 
4110 

Szkoty podstawowe 
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn. 
Roine wydatki na rzecz osob fizycznych 
Wynagrodzenia osobowe 
Dodatkowe wynagrodzenia rocme 
Skladki na ubezpieczenia spoieczne 

I 4120 

401 0 

Sktadki na fundusz pracy 

Przedszkola przy szkoiach podstawowych 
Wynagrodzenia osobowe 



Gimnazja 
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn. 
R o d e  wydatki na rzecz osob fizycznych 
Wynagrodzenia osobowe pracownikow 
Skiadki na ubezpieczenia spoieczne 
Zakup materialow i wyposaienia 
Zakup ushg  remontowych 

4040 

Dowoz uczniow do szk& 
Wynagodzenia osobowe pracownikow 
Skladki na ubezpieczenia spoleczne 
Zakup uslug pozostal\.ch 
XEKA S P O L E C ~ N A  

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 

Osrodki pomocy spotecznej 
Zakup ustug pozostaiych 
Dodatki mieszkaniowe 
~wiadczenia spdieczne 
Ushgi opiekuncze 
Nagrody i wydatki osob-nie zal.do wyn. 
Wynagrodzenia osobowe pracownikow 

Pozostala dzia~alnosc 
~wiadczenia spdeczne 

2.000 

EDUKACYJh'A OPTEKA WYCHOW. 
~wietlice szkolne 
Wynagrodzenia osobowe pracownikow 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 

10.430 

Przedszkola 
Wynagrodzenia osobowe pracownikow 
Zakup materialow i wyposaienia 
Zakup ushg pozostaiych 
GOSPOD.KOM.I OCHRSRODOW. 
Oczyszczanie miasta i wsi 
Zakup materialow i wyposaienia 
Zakup uslug pozostalych 

Pozostala dzialalnoSC 
Wynagrodzenia agencyjne prowizyjne 
Zakup uslug pozostalych 

Razem 



Zmiany w planie wydatk6w zadania zlecone 

Dz. 1 Rozd 1 I TreSC / Zwiek I Zmniejs / Po zmian. 
750 1 
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Dodatki wyn. 
Zakup materialow i wyposaienia 

Razem 
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62.200 
3.483 

694 
1.009.118 



U z a s a d n i e n i e  

W budzecie gminy i miasta na 2003 rok dokonuje siq zmian po stronie dochodow 
zwiqkszajqc dochody w dziale rolnictwo i fowiectwo o k w o t ~  1 1.85 1 z+ sq to zalegfe 
wplaty IudnoSci za przyfqcze wodociqgowe. , w dziale gospodarka mieszkaniowa 
dokonuje siq zwiqkszenia w kwocie 17.489 zf sq dochody uzyskane za sprzedai 
dzialek budowlanych , oraz dokonuje siq przeniesien pomiedzy paragrafami 
wysokoici 5.156 zf zmniejsza sic paragraf dochody z najmu i dzieriawy skfadnikow 
majqtkowych a zwiqksza siq paragraf wplywy z tytuh przeksztalcenia prawa 
uzytkowania wieczystego przyshgujqce osobom fizycznym w prawo wiasnoici. W 
dziale dochody od osob prawnych ,od osob fizycznych i innych jednostek nie 
posiadajqcych osobowoici prawnej dokonuje sie zwiqkszenia dochodow z podatku od 
Srodk6w transportowych od os6b fizycznych w wysokoici 7.500 zt oraz wplywy z 
optaty targowej w wysokoici 7.000 zf. W dziale opieka spoleczna dokonuje siq 
zwi~kszenia na podstawie pism otrzymanych z Urzqdu Wo.jewodzkiego wydz. 

.- Finansow i Budzetu zwiqkszajqce Srodki na wyplatq dodatkow mieszkaniow);ch M! 
wysokoici 10.787 zf , pismo z wydz. Polityki Spolecznej zwiqkszajqce Srodki na SI 
POMOST dla oirodka polnocy spolecznej w kwocie 300 zt oraz Srodki otrzymanie z 
Agencji Wtasnoici Rolnej Skarbu Panstwa na dozywianie dzieci \v \t:ysokoici 5.600 
zl-. 
Po stronie wydatk6w dokonuje sic dokonuje siq zwiqkszen i zmniejsreri . W dziale 
administracja publiczna rozdziaf urzqdy wojewodzkie dokonuje sic L\\ iekszenia M- 

paragrafie wynagrodzenia osobowe pracownikow w wysokoici 2.10 zl zrnniejsza sie 
paragraf dodatkowe \~ynagrodzenie roczne o kwote 117 zt zwieksza siq paragraf 
skladki na ubezpieczenie spoleczne i na F.P. oraz zakup materiato\v i posaienia o 
kwote 500 zf z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystoici 50- lecia pozycia 
mafzenstwa. W rozdziale rady gmin dokonuje siq zwiqkszenia o k\votq 200 zf na 
wyplatq diet dla radnych, w rozdziale urzqdy gmin dokonuje sie zniqkszenia w 
paragrafach skfadki na fundusz pracy w kwocie 700 zf za osoby zatrudnione przez 
Biuro Pracy, zakup materiatow i wyposaienia o kwotq 4.200 zt z przeznaczeniem na 
zapfate za napoje w okresie letnim dla os6b wyiej wymienione osoby, zakup 
plaszczy przeciwdeszczowych, druk6w oraz papieru do kserokopiarki. paragafu 
zakup uslug pozostafych o kwotq 13.235 zf z przeznaczeniern na zakup znaczkow 
pocztowych , obshgq konta bankowego, za rozmowy telefoniczne za naprawq ksero 
za prenumeratq dziennikow ustaw i gazet na 2004 rok, w rozdziale pobor podatkow 
dokonuje sic zwiqkszenia netto o kwotq 3.605 zf z przeznaczeniem na zaptat? licencji 
za program podatki oraz zabezpiecz siq Srodki w kwocie 2.047 zk z przeznaczenieln 
za pokrycie strat z tytulu nie dokonania wplat podatku rolnego od rolnikow ze wsi 
Modzerowo Drzez softvsa. 
W dziale oiwiata i wychowanie - szkoly podstawowe dokonuje siq zwiekszenia netto 
o kwotq 24.110 z przeznaczenie na wypiate odprawy emerytalnrj i nagrody 
jubileuszowej oraz zabezpiecza siq Srodki na ~vyptatq wynagrodzen dla nauczycieli w 
kwocie 21.759 zf, zwiqksza sic rowniez skfadki na ubezpieczenia spofeczne w kwocie 



4.976 zl oraz na fundusz pracy 363 zl, na wyplate dodatk6w mieszkaniowych 57521 
na wyplate dodatku wiejskiego 1.437zl natorniast zmniejsza sie dodatkowe 
wynagrodzenie roczne o kwotc 5.000zl. w rozdziale przedszkola przy szkolach 
podstawowych dokonuje sic zmniejszenia na kwote 4.500~1 z paragrafu 
wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W rozdziale gimnazja 
dokonuje zwiekszenia netto o kwote 21.282 zl z przeznaczeniem na pokrycie 
wynagrodzenie osobowe pracownik6w w kwocie 19.416 zl i na zaptat? faktury za 
olej opalowy w kwocie 2.150 zl oraz na zaplate za zakupione okna u' ku'ocie 8.856 
zl, natomiast dokonuje sic zmniejszenia paragrafow skkadki na ubezpieczenia 
spoleczne, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen oraz r62ne 
wydatki na rzecz osob fizycznych og6lem w kwocie 9.140 zt, w rozdziale dowoz 
dzieci do szk6k dokonuje siq zwiekszenia na paragraf zakup ustug pozostalych o 
kwotq 7.700 zl na zaplate za bilety miesiqczne dla uczni6w oraz za dowoz dzieci do 
szk61 oraz dokonuje sic zmniejszenia 5.400 zl paragrafu wynagrodzenia osobowe 
oraz skladki na ubezpieczenia osobowe. 

- W dziale opieka spoteczna - oirodek pomocy spolecznej dokoni~je siy zwiqkszenia 
irodk6w w wysokoici 300 zl z przeznaczenie na ushgi zwiazane z internetem., w 
rozdziale uslugi opiekuncze dokonuje sic zmniejszenia na kwote 14.661 zt paragrafu 
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia oraz vignagrodzenia 
osobowe, w rozdziale pozostata dziatalnoid dokonuje siq zwiekszenia o k\\.otq 5.600 
zl z przeznaczeniem na doiywianie dzieci w szkolach. 
W dziale edukacyjna opieka \vychowawcza w rozdziale Swietlice szkolne dokonuje 
siq zmniejszenia o kwote 4.500 zt z paragrafbw wynagrodzenia osobowe 
pracownikow oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, rozdziale przedszkola 
dokonuje siq zrnniejszenia netto o kwote 5.600 zl z paragrafi~ dodatkowe 
wynagrodzenia roczne oraz zakup ushg pozostalych nato~niast dokonilje siq 
zwiekszenia paragrafu zakup rnaterialu i wyposazenia o kwote 300 z przeznaczeniem 
na prenumeratp czasopisni na rok 2004. 
W dziale gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska - oczyszczanie lniasta i wsi 

.- dokonuje siq zwiekszenia Srodk6w o kwote 14.586 zt z przeznaczeniem na zakup 
materialow i wykonanie koszy na Smieci, pozostala dziaialnoii dokonuje sie 
zwiqkszenia na paragrafie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne u. wysokoici 
1.650 zl za pob6r opkaty targowej, oraz paragraf zakup uslug pozostatych u. 
wysokoici 1.936 zl na zaptat? faktury za wznowienie granic nieruchomoici 
polozonych w Izbicy Kujawskiej. 


