
 
Zarządzenie Nr 79 /2008 

Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 12.11.2008roku 

 
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 
- Zarządzenia Nr 49/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 31.03.2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 
i miasta na 2008 r. 
- Uchwały Nr XIII/72/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 30.04.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2008 rok 
- zarządzenia nr 55/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 30.04. 2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2008 rok 
- zarządzeniem Nr 58/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 09.06.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2008 rok 
Uchwałą NR XIV/79/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 27.06.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2008 rok 
Uchwałą Nr XV /88/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 13. 08 2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2008 rok 
- Zarządzeniem Nr 67/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 20.08.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2008 rok. 
-Zarządzeniem Nr 74/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 29.09.2008 rok w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 
i miasta na 2008 rok 
-Uchwałą Nr XVI/95 /08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 30.10.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2008 rok 

§ 2 
 
 
Dochody budżetu w wysokości 17.885.207 zł zastępuje się wyrazami 18.890.691 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwocie 3.902.571 zł  
Wydatki budżetu w wysokości 19.229.707zł zastępuje się wyrazami 20.235.191 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone w kwocie  
3. 902.571 zł 

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

Burmistrz Gminy i Miasta  
Bogdan Sadowski 

 



 



Zał  nr 1 do  Zarządzenia nr                                         
79/08 Burmistrza G i M Izbica Kuj z dn  
12.11.2008 r w sprawie dokonania 
zmian w budżecie g i m  

na 2008 rok 
 

                                                        Zmiany w planie dochodów 
 
 
 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększe zmniej  Po zmian    

010   Rolnictwo i łowiectwo  209.581        572.219 
   01095  Pozostała działalność  209.581        565.419 
    

2010 
Dot cel otrzym z b p na real zad 
Z za kadm rzad oraz Inn zad zlec 
gminie 

 209.581        504.100 

801   Oświata i wychowanie    17.632         225.321 
 80195  Pozostałą działalność    17.632           69.581 
  2030 Dot cel z b.p.na Real wł zad 

gminy 
   17.632           69.581 

852   Pomoc społeczna   603.311       4.362.387 
 85212  Swiad rodz zal alim oraz składki 

na ubezpieczenia  emer rent 
  127.612       2.718.921 

     2010 Dot cel otrzym z b p na real zad 
Z za kadm rzad oraz Inn zad zlec 
gminie 

  127.612       2.716.421 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
skłdaki na ub emeryt  i rentowe 

  459.500 74.790     1.191.201 

  2010 Dot cel otrzym z b p na real zad 
Z za kadm rzad oraz Inn zad zlec 
gminie 

  459.500          4.790       567.500 

  2030 Dot cel z b.p.na Real wł zad 
gminy 

        70.000       623.701 

 85295  Pozostała działalność     16.199        278.525 
  2030 Dot cel z b.p.na Real wł zad 

gminy 
    16.199        148.000 

854   Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

   249.750         518.764 

 85415  Pomoc materialna dla uczniow    249.750         518.764 
  2030 Dot cel z b.p.na Real wł zad 

gminy 
   249.750         518.764 

   razem 1.080.274       74.790   18.890.691 
 
  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                          Zmiany w planie dochodów--zadania zlecone 
 
       

 
 

Dz rozdz §                   Tresc zwiększen zmniejszen   Po zmianie 
010   Rolnictwo i łowiectwo 209.581    504.100 
 01095  Pozostała działalność 209.581    504.100 
  2010 Dot cel otrzym z b p na real zad 

Z za kadm rzad oraz Inn zad zlec 
gminie 

209.581    504.100 

852   Pomoc społeczna 587.112     4.790  3.297.921 
 85212  Swiad rodz zal alim oraz składki 

na ubezpieczenia  emer rent 
127.612   2.716.421 

  2010 Dot cel otrzym z b p na real zad 
Z za kadm rzad oraz Inn zad zlec 
gminie 

127.612   2.716.421 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
skłdaki na ub emeryt  i rentowe 

459.500      4.790     567.500 

  2010 Dot cel otrzym z b p na real zad 
Z za kadm rzad oraz Inn zad zlec 
gminie 

459.500      4.790     567.500 

   razem 796.693     4.790  3.902.571 
 



 
Załącznik nr 2  do Zarządzenia Nr 79/08  
BGiM  Izbica kuj z dnia  12.11.2008 w 
sprawie dokonania zmian w  budżecie  g i  
m na 2008 r 

                               Zmiany w planie wydatków 
 
   
 
 

Dz Roz   §                  Treść  zwiększenie Zmniejsze Po zmianie 
010    Rolnictwo i łowiectwo          209.581        530.990 
  01095    Pozostała działalność          209.581                509.000 
  3030 Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych          205.472        494.216     
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                 486              973 
    4120 Składki na fundusz pracy                   78                        157 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe             3.200           6.400 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia               345           1.361 
 750    Administracja publiczna             1.600     1.600   1.763.050 
  75023  Urzędy gmin             1.600     1.600   1.566.450 
    4140 Wpłaty na PFRON                600           4.650 
   4270  Usługi remontowe             1.600          5.400 
    4700  Szkolenia pracowników              1.000              12.000 
756   Dochody od osób prawnych fizycz od innych 

jedn niepos  osobow prawnej 
                200        200        60.100 

 75647  Pobór podatków opłat i niepod należności 
Budżetowych 

                200        200        60.100 

   4210 Zakup materiałów i wyposażenia             200          5.400 
   4430 Różne opłaty i składki                200           1.200 
801   Oświata i wychowanie          29.326    11.694   6.182.943 
 80110  Gimnazja          11.694    11.694   1.685.317 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia            4.000         63.853 
  4240 Zakup pomocy naukowych , książek       2.671.          1.208 
  4260 Zakup energii            4.000         47.631 
  4270 Zakup usług remontowych       8.000          5.113 
  4300 Zakup usług pozostałych             2.994          14.887 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej                   1023          ------ 
  4360 Opłaty z tyt zakupu usług telef komórkowej              100              540 
  4370 Opłaty z tyt zakupu usł tefowi stacjonarnej              600             4.020 
 80195  Pozostała działalność          17.632             150.110 
  4300 Zakup usług pozostałych          17.632         72.081 
852   Pomoc społeczna        603.611       75.090  4.859.177 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna        127.612         2.716.421 
  3110 Świadczenia społeczne        127.612         2.603.592 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze         459.500        74.790  1.191.201 
  3110 Świadczenia społeczne        459.500        74.790  1.188.901 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej               300             300    171.393    
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia              300        4.200 
  4370 Opłaty z tyt zakupu usług telef stacjonarnej               300         1.600 
 85295  Pozostała działalność          16.199     366.470 



 
  
 
                       Zmiany w planie wydatków zadania zlecone 
                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3110 Świadczenia społeczne          16.199     227.539 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza        249.750          729.177 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów         249.750         518.764 
  3240  Stypendia dla uczniów         249.750        506.292 
900   Gospodarka Komunalna i ochr środowiska            5.500      5.500    3.039.234 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód            3.500     2.183.094 
  4300 Zakup usług pozostałych            3.500                 19.500 
 90095  Pozostała działalność            2.000        5.500       207.437 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia                 5.500         61.500 
  4260 Zakup usług  pozostałych            2.000                 15.000 
       razem    1.099.568     94.084   20.235.191 

dz  rozdz §                     Tresć            zwiększenie  zmniejsz  po zmianie 
010     Rolnictwo i łowiectwo          209.581      504.100 
 01095  Pozostała działalność          209.581      504.100 
  3030 Rożne wydatki na rzecz os fizycznych          205.472      494.216 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                486             973 
  4120 Składki na fundusz pracy                  78             157 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe             3.200         6.400 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia                345            861 
852   Pomoc społeczna         587.112       4.790 3.297.921 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna         127.612  2.716.421 
  3110 Świadczenia społeczne         127.612  2.603.592 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze         459.500        4.790    567.500 
  3110 Świadczenia społeczne         459.500        4.790    566.700 
        razem       7 96.693        4.790 3.902.571 



Uzasadnienie 
 
 
 
W budżecie gminy i miasta na 2008 rok dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków 
na podstawie pisma z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Budżetu i 
Finansów w Bydgoszczy dotyczącego zwiększenia dotacji celowej w wysokości  1.080.274 zł  
przeznaczeniem na opiekę społeczną w wysokości 603.311 zł ( z tego na dofinansowanie 
realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 16.199 zł , na 
wypłatę świadczeń rodzinnych 127.612 zł na wypłacenie producentom rolnym 
poszkodowanym w wyniku suszy 459.500 zł) , na dofinansowanie kosztów przygotowania 
zawodowego młodocianych pracowników 17.500 zł oraz 132 zł na prace komisji 
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień 
awansu zawodowego . Zwiększa się również środki na dofinansowanie pomocy materialnej 
dla uczniów w kwocie 249.750 zł oraz środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 
z cenie oleju napędowego  209.581 zł. Ponadto Wojewoda zmniejszył plany dotacji na pomoc 
społeczną w wysokości 74.790 zł.  
Dokonuję się również zmian po stronie wydatków  rozdziałach  pomiędzy paragrafami  
- urzędy gmin  dokonuje się przeniesień na kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie 
wydatków  związanych z opłatami do PFRON -u 600 zł oraz na szkolenia pracowników 1.000 zł. 
-pobór podatków , opłat  i niepodatkowych  należności budżetowych dokonuje się przeniesień na 
kwotę 200 zł z przeznaczeniem na opłaty komornicze 
- gimnazja w rozdziale tym przenosi się środki w gimnazjum w Izbicy na kwote 11.694 zł z 
przeznaczeniem na zakup oleju do ogrzewania budynku, zakup materiałów do remont budynku,  
na usługi dotyczące wywozu nieczystości stałych i na zapłatę za usługi telefonii stacjonarnej. 
- ośrodki pomocy społecznej w rozdziale tym dokonuje się przeniesień na kwotę 300 zł z 
przeznaczeniem na usługi z zakresu telefonii stacjonarnej 
- gospodarka ściekowa i ochrona wód  dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3.500 zł z 
przeznaczeniem na usługi związane z utrzymanie kanalizacji deszczowej  
- pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia netto 0 3.300 zł , zwiększa się środki na 
zapłatę za wodę ze zdrojów ulicznych  w kwocie 2.000 zł. 
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