
    Zarządzenie Nr 281/2021                                          

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

  z dnia 26 lutego 2021 roku

             w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz.U.2020.713) oraz art. 222 ust.4, art. 257 i art. 258  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o

finansach publicznych (Dz.U.2021.305) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady

Miejskiej  w Izbicy  Kujawskiej  z  29  grudnia  2020 roku  w sprawie  budżetu  na  2021 rok

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.167).

                                                  Burmistrz Izbicy Kujawskiej

                                                zarządza co następuje:

 § 1. W Uchwale Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29

grudnia  2020 roku w  sprawie  budżetu  na  2021 rok zmienionej  Uchwałą  Nr

XXVIII/254/2021  Rady  Miejskiej  w  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  3  lutego  2021  roku

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.719), Zarządzeniem Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19

lutego 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w

wysokości 48.840.848,06 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33.170.347,06 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.670.501,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań

zleconych ustawami w wysokości 9.496.012,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

§ 2 Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 3,4,5 uchwały budżetowej w ten spo-

sób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr: 1,2,3 do ni-

niejszego zarządzenia.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty.

                                                                                                BURMISTRZ

                                                                                              Marek Dorabiała



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 281/2021 

Burmistrza  Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 

2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica 

Kujawska na 2021 rok.

W budżecie na 2021 rok dokonuje się  przesunięć   po stronie wydatków w następujących

działach:

- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami w kwocie 2.438,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,2 do zarządzenia;

- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 146.100,00 zł z przeznaczeniem

na zapłatę  polis  ubezpieczeniowych,  za gaz  ziemny,  wynagrodzeń  wraz  z  pochodnymi  w

ramach projektu „Równy start  – lepsze jutro” oraz za koszty wychowania przedszkolnego

dzieci  uczęszczających  do przedszkoli w innych  gminach zgodnie z załącznikiem nr 3 do

zarządzenia;

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami w

kwocie  94.952,00  zł  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1,3  do  zarządzenia.  Zmiana  klasyfikacji

dotyczy inwestycji „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie oraz w Świszewach,

na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji i integracji społecznej”.


