
 
Zarządzenie Nr 49 /2008 

Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 31.03.2008roku 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok 
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz 1591 z późniejszymi 
zmianami oraz art. 188 ust 1 pkt 1,2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 
11 pkt 2 Uchwały Nr VI/29/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z 29 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu 

Burmistrz Gminy i Miasta 
zarządza co następuje : 

 
§ 1 

 
 
Wprowadza zmianę do : 
- Uchwały Nr XII/63/08 R G i M Izbica Kujawska z dnia 26.02.2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

§ 2 
 
Dochody budżetu w wysokości 16.758.698 zł zastępuje się wyrazami 16.596.860 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwocie 2.794.750 zł  
Wydatki budżetu w wysokości 16.758.698 zł zastępuje się wyrazami 16.596.860 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone w kwocie  
2.794.750 zł 

§ 3 
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy i Miasta 
 

 

Burmistrz Gminy i Miasta  
Bogdan Sadowski 

 



Załącznik nr 1 do  Zarządzenia nr 
49/08 Burmistrza G i M Izbica Kuj z 
dn  31.03.2008 r w sprawie 
dokonania zmian w budżecie g i m na 
2008 rok 

 

                                                     Zmiany w planie dochodów 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększe zmniej        Po     
zmianie    

801    Oświata i wychowanie      18.900          168.600 

 80195  Pozostałą działalność      18.900            32.600     
  2030 Dot cel otrzym z b p na reali 

włas  zadań bieżących  gminy 
     18.900            32.600 

852    Pomoc społeczna       2.962 183.700        3.375.662 
 85212  Świadczenia rodzinne, zal 

aliment oraz składki na ub Em i 
rent z ubezp społecnego 

 134.700      2.576.500 

  2010 Dot cel otrzymana z b p na Real 
zad bież gminy z zakresu adm 
rządowej oraz innych zad 
zleconych  gminie 

 134.700      2.574.000 

 85213  Składki na ub zdrowotne opłac 
za osoby pobierające niekt 
świadczenia z pom społecznej  

     1.000          14.000 

  2010 Dot cel otrzymana z b p na Real 
zad bież gminy z zakresu adm 
rządowej oraz innych zad 
zleconych  gminie 

     1.000          14.000 

  85214     Zasiłki i pom w nat oraz skł na 
ubezpieczenia em rent  

  40.000        560.000 
 

  2010 Dot cel otrzymana z b p na Real 
zad bież gminy z zakresu adm 
rządowej oraz innych zad 
zleconych  gminie 

 12.000        106.000 
 

  2030 Dot.celowe otrzym z b p na real 
z b z  zakr adm rządowej 

 
  

28.000         454.000 
 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej       2.962          145.962 
  2030 Dot.celowe otrzym z b p na real 

z b z  zakr adm rządowej 
      2.962         145..962 

 85295  Pozostała działalność   8.000          68.200 
  2030 Dot.celowe otrzym z b p na real 

z b z  zakr adm rządowej 
  8.000          67.000 

     razem   21.862 183.700   16.596.860 
 
 
 
 



Zmiany w planie zadań zleconych  - dochody 
 
 
 
 

Dz rozdz § Treśc                             zmniejsze po zmianie 
852   Pomoc społeczna      147.700   2.694.000 
 85212  Świadczenia rodzinne, zal aliment or

składki na ub Em i rent z ubezp społe
     134.700   2.574.000 

  2010 Dot cel otrzymana z b pReal zad bież
z zakresu adm rządowej oraz innych 
zleconych  gminie  

     134.700   2.574.000 

 85213  Składki na ub zdrowotne opłac za os
pobierające niekt świadczenia z pom
społecznej 

         1.000              14.000 

  2010 Dot cel otrzymana z b pReal zad bież
z zakresu adm rządowej oraz innych 
zleconych  gminie 

         1.000              14.000 

 85214  Zasiłki i pom w nat oraz skł na 
ubezpieczenia em rent 

       12.000            106.000 

  2010 Dot cel otrzymana z b pReal zad bież
z zakresu adm rządowej oraz innych 
zleconych  gminie 

       12.000            106.000 

      razem      147.700          2.794.750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2  do Zarządzenia               
Nr 49/08  BGiM Izbica kuj z dnia  
31.03.2008 w sprawie dokonania 
zmian w  budżecie  g i m na 2008 
r. 

                                                      Zmiany w planie wydatków 
 
 
 

Dz Roz   §                  Treść  zwiększenie Zmniejsze Po zmianie 

400   Wytwarzanie i zaopat w ener i wodę             40             40      432.630 
 40002  Dostarczanie wody             40             40      432.630 
  4270 Zakup usług remontowych              40        18.360 
  4300 Zakup usług pozzostałych              40           4.270 
750   Administracja publiczna       11.200      11.200   1.555.468 
 75023  Urzędy gmin       11.200      11.200   1.358.868 
  4210 Zakup  materiałów i wyposżenia         8.000      117.800 
  4300 Zakup usług pozostałych         3.200        86.800 
  4430 Różne opłaty i skłądki         3.200           9.200 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych         8.000         11.000 
754   Bezpieczeństwo publiczne i och p.poż         1.205        1.205        87.530 
 75412  Ochotnicze straże pozarne         1.205        1.205        83.030 
  4270 Zakup usług remontowych         1.200           4.200 
  4300 Zakup usług pozostałych         1.200          8.800 
  4410 Podróże służbowe  krajowe                5             295 
  4430 Różne opłaty i składki               5           6.005 
   801   Oświata i wychowanie       18.900     6.593.519 
 80195  Pozostała działalnośc       18.900               123.129 
  4300 Zakup usług pozostałych       18.900         32.600 
852      Pomoc społeczna       25.586      206.324     
 85212  Świadczenia rodzinne, zal aliment oraz skład

ub Em i rent z ubezp społecnego 
     134.700    2.574.000 

  3110 Świadczenia społęczne      134.700    2.475.980 
 85213  Składki na ub zdrowotne opłac za osoby 

pobierające niekt świadczenia z pom społecz
     13.979       14.979         14.000 

  3110 Świadczenia społeczne        14.979           ------ 
  4130 Składki  zdrowotne     13.979          13.979 
 85214   Zasiłki i pom w naturze oraz skł na ubez em

rentowe 
        40.000      560.000 

   3110  Świadczenia społeczne         40.000       557.000 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej          2.962                165.592 
  4010 Wynagrodzenia osobowe          2.962        116.118 



 85228  Usługi opiekuńcze          8.645         8.645       166.792 
  3020 Wydatki osobowe nie zal do wynagrodz          8.432            8.432 
  4010 Wynagrodzenia osobowe          8.432       100.246 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne            213            7.591 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne            213         20.364 
 85295  Pozostała działalność         8.000       161.220 
  3110 Świadczenia społeczne         8.000       156.320 
   razem        56.931     218.769   16.596.860 

                                          
 
 
 
 
 
                                                 Zadania zlecone – wydatki 
 
 

  rozdz     § Treść Zwieksz zmniej Po zmi 
852    Pomoc społeczna   13.979  161.679     2.694.000 
  85212   Świadczenia rodzinne, zal aliment o

składki na ub Em i rent z ubezp społe
   134.700     2.574.000 

   3110   Świadczenia społeczne            134.700     2.475.980 
 85213    Składki na ub zdrowotne opłac za os

pobierające niekt świadczenia z pom
społecznej 

   13.979      14.979          14.000 

   3110   Świadczenia społeczne           14.979         ------- 

    4130   Składki  zdrowotne     13.979               13.979 

 85214    Zasiłki i pom w naturze oraz skł na u
emeryt i rentowe 

      12.000         106.000 

   3110   Świadczenia społeczne      12.000         105.200 

      razem        13.979  161.679      2.794.750 

 



 
                                                      Uzasadnienie 
 
W budżecie gminy i miasta na 2008 rok  dokonuje się  zmian po stronie dochodów i wydatków na 
podstawie otrzymanych pism z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów 
i Budżetu  zwiększające dotacje  w dziale  oświata i wychowanie  w wysokości 18.900 zł  z 
przeznaczeniem na  dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników , oraz 
zmniejszające dotację w dziale pomoc społeczna w wysokości 183.700 zł w tym na zadania 
związane z zasiłkami i pomoc w naturze kwota 40.000 zł , składki na ubezpieczenie zdrowotne 
1.000 zł, zaświadczenia rodzinne 134.700 zł , na dożywianie  8.000 zł  oraz wprowadza się środki w 
wysokości 2.962 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na 
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę 
socjalną w środowisku 
Dokonuje się również przeniesień w rozdziałach pomiędzy paragrafami :- dostarczanie wody 
dokonuje się przeniesień na kwotę 40 zł  z przeznaczenie na zabezpieczenie środków na 
zapłatę za opracowanie ekspertyzy technologicznej mającej na celu poprawę jakości wody 
- urzędy gmin dokonuje się przeniesień na kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na zakup 
komputerów 8.000 zł oraz 3.200 zł na dokonanie ubezpieczenia minbusa.. 
Ochotnicze staże pożarne dokonuje się przeniesienia na kwotę 1.205 zł z przeznaczeniem na 
zapłatę za usługę remontową w staży w Świszewach  1.200 zł oraz na ubezpieczenie 
budynków 5 zł  
- usługi opiekuńcze dokonuje się przeniesień środków na zabezpieczenie wypłaty odprawy 
emerytalnej w wysokości 8.432 zł. oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne 213 zł.  
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