
 
Uchwała Nr XIII/72/08  

Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 30 kwietnia 2008 roku 

 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok 

 
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym – 
jednolity tekst (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 182 i 
art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz 
2104 z późniejszymi zmianami) 

Rada Gminy i Miasta 
uchwala co następuje : 

 
§ 1 

 
Wprowadza zmianę do : 
 
- Uchwały Nr XII/63/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 26.02.2008 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu  
- Zarządzenia Nr 49/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 31 .03 2008 r w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 r 

§ 2 
 
 
Dochody budżetu w wysokości 16.596.860 zł zastępuje się wyrazami 17.261.682 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 
1. Subwencja ogólna 9.361.891 zł  
w tym subwencja oświatowa 5.366.859 zł 
2. Dochody majątkowe w wysokości 883.334 zł w tym środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 655.296 zł 
 
Wydatki budżetu w wysokości 16.596.860 zł zastępuje się wyrazami 18.466.182 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały . W wydatkach wyodrębnia się wydatki majątkowe w 
wysokości 4.473.107 zł w tym wydatki na programy z Regionalnego Programu Operacyjnego 
w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.310.593 zł 

§ 3 
 
 
Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 
3 do niniejszej uchwały 

§ 4 
 
 
Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1.204.500 zł 
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest : 
- pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu 1.204.500 zł  



Przychody budżetu w wysokości 1.465.856 zł rozchody w wysokości 261.356 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 

§ 5 
 
 
Dotacje przedmiotowe oraz celowe na zakupy inwestycje dla : 
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 305.446 
zł zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały  

§ 6 
 
Załącza się prognozę łącznej spłaty długu i spłat gminy na koniec roku 2008 i lata następne 
zgodnie z załącznikiem nr 6 

§ 7 
 
 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 1.310.593 zł zgodnie z załącznikiem nr 7  

§ 8 
 
 
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek 
zaciągniętych na : 
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.900.000 zł 
2. pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.204.500 zł  

§ 9 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta  

§ 10 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie w 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta
Zofia Warda 



 
Załącznik Nr 1 do uchwały RGiM Nr/ XIII/72   
/08    z dnia  30 04..2087 r w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy i miasta Izbica                         
Kujawska na 2008 rok 

 
 
 

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 
 
 
Dzia Rozdz

ia 
§ Treść Zwiększe Po zmianie 

600   Transport i łączność      655.296       674.391 
 60016  Drogi publiczne gminne      655.296       655.296 
  6298 Środki na dofinansowanie 

wł inwestycji gmin 
pozyskanych z innych 
źródeł 

     655.296       655.296 

758     Różne rozliczenia           8.526    9.361.891 
 75801  Część oświatowa 

subwencji ogólnej jst 
         8.526    5.366.859 

  2920 Subwencje ogólne jst         8.526    5.366.859 
 

900   Gospodarka komunalna i 
ochrona 

        1.000       21.000 

 90015  Oświetlenie ulic ,placów 
dróg 

        1.000         1.000 

  0960   Otrzymane spadki , zapisy 
i darowizny 

        1.000           1.000 

         razem     664.822     17.261.682 
 
 



Załącznik Nr 2 do uchwały 
RGiM Nr XIII/72/08 
z dnia 30.04.2008r  w sprawie     
dokonania 
zmian w budżecie gminy i miasta 
 Izbica Kujawska na 2008 rok 

 
                                                       ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 
 
 
Dzi
a 

Rozdz §                    Treść Zwiększee zmniejs
zenie 

Po zmianie 

400    Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
wodę i gaz 

    10.905       443.535 

 40002  Dostarczanie wody        10.905    443.535        
  6210 Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofin. 
Kosztów realizacjio 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych zakładów 
budżetowych 

     10.905     10.905       

600   Transport i łączność  1.310.593 360.000     2.214.364 
 60016  Drogi publiczne gminne  1.310.593 360.000     2.195.269 
  6050 Wydatki inwestycyjne jst  360.000       400.000 
  6058 Wydatki inwestycyjne jst    655.296        655.296 
  6059 Wydatki inwestycyjne    655.297        655.297 
801   Oświata i wychowanie   295.297    6.298.222 
 80110  Gimnazja   295.297    1.875.317 
  6050 Wydatki inwestycyjne jst   295.297      204.703 
 900     Gospodarka Komunalna i 

Ochrona Śrdowiska 
 1.270.500   67.379     2.824.170 

 90001    Gospodarka ściekowa  1.244.500   67.379    2.178.554 
  6050  Wydatki inwestycyjne  1.204.500   67.379    2.097.121 
    6210  Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofin. 
Kosztów realizacjio 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych zakładów 
budżetowych 

      40.000         40.000 

  90095   Pozostała działalność      25.000      164.904 
   

6060 
 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne  j.b 

     25.000        25.000 

 90015  Oświetlenie ulic, placów       1.000      237.500 

  4270 Zakup usług  remontowych       1.000       18.000 
       razem 2.591.998 722.676  18.466.182 
 



U z a s a d n i e n i e 
 
   W projekcie budżetu na 2008 rok dokonuje się zmian po stronie 
dochodów na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów 
zwiększające subwencje oświatową w wysokości 8.526 zł  , oraz 
wprowadza się darowiznę z przeznaczeniem na remont oświetlenia 
drogowego w wysokości 1.000 zł Wprowadza się również po stronie 
dochodów i wydatków  kwotę 655.296 zł są do środki  z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na  
zadania inwestycyjne pn przebudowa drogi gminnej Ciepliny  Cielinki 
Jasion Nr 191216 C na odcinku 2,7 km   Natomiast po stronie 
wydatków dokonuje się zmian   w działach: 
 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , wodę i gaz  dokonuje się 
zwiększenia o kwotę 10.905 zł , jest to dotacja celowa dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Wodociągów  z przeznaczeniem na zakup 
pompy głębinowej ujęcia wodnego w Izbicy Kujawskiej ulica 
Piłsudskiego  
Oświata i wychowanie – gimnazja  dokonuje się zmniejszenia 
środków  z zadania Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. J 
Kasprowicza i Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej w wysokości 295.297 
zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w dziale transport i 
łączność  
Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska  w rozdziale 
Gospodarka ściekowa dokonuje się  zwiększenia środków netto  o 
kwotę 1.177.121 zł Wprowadza się środki z pożyczki w wysokości 
1.204.500 zł na zadanie inwestycyjne p.n budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w m Izbica Kujawska w ulicach Narutowicza, 
Żwirki i Wigury, Kościelna oraz zmniejsza się środki  w wysokości 
67.379 zł z zadań opracowanie  projektu budowlanego na budowę 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Morele i Bratkowo oraz  
zwiększa się środki  w wysokości 40.000 zł dla Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej i Wodociągów  z przeznaczeniem na zakup agregatu 
prądotwórczego dla przepompowni ścieków i wód deszczowych w 
izbicy Kujawskiej ul Toruńska i Nowomiejska 
Pozostałą działalność dokonuje się zwiększenia o kwotę 25.000 zł z 
przeznaczeniem  na zakup nieruchomości niezabudowanej w Izbicy 
Kujawskiej ul Zielona 
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