
 
Zarządzenie Nr 55 /2008 

Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 30.04.2008 roku 

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 się 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 Izbica Kujawska 

§ 2 
 
 
Dochody budżetu w wysokości 17.261.682 zł zastępuje się wyrazami 17.832.283 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwocie 3.089.069 zł  
Wydatki budżetu w wysokości 18.466.182 zł zastępuje się wyrazami 19.036.783 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone w kwocie  
3.089.069 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 

 



                                            
Zał  nr 1 do  Zarządzenia nr                               
55/08 Burmistrza G i M Izbica Kuj 
z dn  30.04.2008 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  294.519      362.638 
 01095  Pozostała działalnośc  294.519      355.838 
  2010 Dot cel otrz z b p na real zad bież 

gminy z zakresu adm rządowej 
oraz innych zad zlec gminie 

 294.519      294.519 

751   Urzędy naczelnych organów 
władzy państ i ochrony prawa 

       200        1.150 

 75101  Urzędy naczelnych organów 
władzy państ i ochrony prawa 

       200        1.150 

  2010 Dot cel otrz z b p na real zad bież 
gminy z zakresu adm rządowej 
oraz innych zad zlec gminie 

       200        1.150 

801    Oświata i wychowanie      19.740          188.340 

 80101  Szkoły podstawowe      19.740            44.740     
  2030 Dot cel otrzym z b p na reali 

włas  zadań bieżących  gminy 
     19.740            19.740 

854   Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

   256.542        256.542 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów    256.542        256.542 
  2030 Dot cel otrzym z b p na reali 

włas  zadań bieżących  gminy 
   256.542        256.542 

      razem  570.801  200  17.832.283 
 
                        Zmiany w planie zadań zleconych  - dochody 

 
 
 
 

Dz rozdz § Treśc                             zwiększ zmniejsz        Po zmian 
010   Rolnictwo i łowiectwo      294.519    294.519 
 01095   Pozostała działalnośc      294.519    294.519 
  2010 Dot cel otrz z b p real zad bież gminy

rzą oraz innych zad zle  gminie  
     294.519    294.519 

751    Urzędy naczelnych organów władz
państ i ochrony prawa 

                     200           1.150 

 75101  Urzędy naczel organ wł państ i och p            200       1.150 
  2010 Dot cel otrz z b p real zad b gminy z 

adm rząd oraz inn zad zlec gm   
                     200        1.150 

      razem      294.519          200 3.089.069 
 
 



Załącznik nr 2  do Zarządzenia                  
Nr 55/08  BGiM Izbica kuj z dnia  
30.04.2008 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        294.519         321.409 
 01095  Pozostała działalność        294.519                    299.519 
  3030 Różne wydatki na rzecz os.fizycznych        288.744         288.744 
  4110 Składki na ubezpiecz społeczne               487                487 

  4120 Składki na fundusz pracy                 79                 79 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe            3.200            3.200 
  4210 Zakup materiałów               516            1.016 
  4300 Zakup usług pozostałych            1.493            1.493 

750   Administracja publiczna         15.050       15.050    1.555.468 

 75023  Urzędy gmin         15.050       15.050    1.358.868 
  4140 Wpłaty na PFRON                50                50 
  4210 Zakup  materiałów i wyposżenia        15.050       102.750 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych          15.000          26.000 
751   Urzędy naczelnych organów władzy państ i oc

prawa 
                 200           1.150 

 75101   Urzędy naczelnych organów władzy państ i och
prawa 

                 200           1.150 

  4110 Składki na ubezpiecz społeczne            39                99 

  4120 Składki na fundusz pracy             4                16 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe         150              650 
  4210 Zakup materiałów            7              385 
   801   Oświata i wychowanie       20.480       740     
 80101  Szkoły podstawowe       19.740             3.325.219 
  4010 Wynagrodzenia osobowe       19.740     2.064.032 
 80110   Gimnazja            440          440    1.875.317 
  4210 Zakup materiałów            440         69.853 
  4360 Opłaty z tyt zakupu usł tel komórkowej            440               440 
   80113    Dowożenie uczniów do szkół           300           300        199.212 
  4210 Zakup materiałów            300          69.700 
  4700 Szkolenie pracowników          300                300 
854    Edukacyjna opieka wychowawcza     256.542            466.955 
 85415   Pomoc materialna      256.542             256.542 
   3240  Stypendia dla uczniów     256.542         256.542 
          razem      586.591      15 990   19.036.783 

                                          
 
 
 
 



 
 
 
                                                 Zadania zlecone – wydatki 
 
 

  rozdz     § Treść Zwieksz zmniej Po zmi 

010  Rolnictwo i łowiectwo   294.519         294.519 
 01095  Pozostała działalność   294.519        294.519 
   3030  Różne wydatki na rzecz os.fizycznych   288.744         288.519 
    4110   Składki na ubezpiecz społeczne          487               487 

    4120    Składki na fundusz pracy           79                 79 
     4170    Wynagrodzenia bezosobowe      3.200            3.200 
   4210 Zakup materiałów         516               516 
   4300 Zakup usług pozostałych      1.493             1.493  
751   Urzędy naczelnych organów władzy p

ochrony prawa 
    200          1.150 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy pań
ochrony prawa 

    200          1.150 

  4110 Składki na ubezpiecz społeczne       39                99 
  4120 Składki na fundusz pracy         4                16 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe     150              650 
  4210 Zakup materiałów        7              385 
      razem      294.519     200       3.089.069 

 



 
 
                                                                          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  rolnictwo i łowiectwo w wysokości 249.519 zł  z 
przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez  producentów rolnych , w dziale oświata i wychowanie 
zwiększa się dotację w wysokości 19.740 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwuletniego 
programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszych klas szkoły podstawowej, oraz 
w dziale edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się środki w wysokości 256.542 zł z 
przeznaczeniem na  dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów .Dokonuje się 
zmniejszenia dotacji w wysokości 200 zł  z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji stałego 
rejestru wyborców na podstawie otrzymanego pisma z Krajowego Biura Wyborczego   
Ponadto dokonuje się przeniesień po stronie wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami: 
- urzędy gmin dokonuje się przeniesień na kwotę 15.050 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 
paragrafu zakup akcesoriów komputerowych oraz na zapłatę składki do PFRON 
- gimnazja dokonuje się przeniesień na kwotę 440 zł z przeznaczeniem na zapłatę za abonament za 
telefon komórkowy w gimnazjum z Izbicy Kujawskiej. 
- dowożenie uczniów do szkół przenosi się środki w wysokości 300. zł z przeznaczeniem na zapłatę za 
szkolenie kierowcy. 
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