
    Zarządzenie Nr 300/2021                                          

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

  z dnia 5 maja 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  Nr  280/2021  Burmistrza  Izbicy

Kujawskiej z dnia 19 lutego 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.2092), Zarządzeniem

Nr 281/2021  Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2021.2093), Uchwałą Nr XXIX/264/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia

30  marca  2021  roku  (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.1954),  Zarządzeniem  Nr  289/2021

Burmistrza  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  31  marca  2021  roku  (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2021.2094),   Zarządzeniem  Nr  293/2021  Burmistrza  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  12

kwietnia  2021  roku  (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.2110),  Zarządzeniem  Nr  297/2021

Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 kwietnia 2021 roku  wprowadza się następujące

zmiany:

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

wysokości 45.637.627,55 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 35.549.869,55 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 10.087.758,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

zleconych ustawami w wysokości 10.164.647,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

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

w wysokości 49.774.961,55 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 34.075.460,55 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.699.501,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

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

zleconych ustawami w wysokości 10.164.647,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

§ 2 Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,3,4, 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

                                                                                               mgr Marek Dorabiała



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 300/2021 

Burmistrza  Izbicy Kujawskiej z dnia 5 maja 

2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica 

Kujawska na 2021 rok.

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę

7.196,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku Nr

WFB.I.3120.3.24.2021 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna 85219

Ośrodki  pomocy społecznej  § 2010 – o kwotę  796,00 zł  z  przeznaczeniem na wypłacenie

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadnia.

Na  podstawie  decyzji  Wojewody  Kujawsko  –  Pomorskiego  z  dnia  5  maja  2021  roku  Nr

WFB.I.3120.3.29.2021 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 – o kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie

poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego.

Ponadto w budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się  przesunięć   po stronie wydatków w

następujących działach:

-  Rolnictwo i  łowiectwo dokonuje się  przesunięć  w kwocie 0,01 zł  z  przeznaczeniem na

zapłatę składek ZUS zgodnie z załącznikiem nr 3,4 do zarządzenia;

- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 80,00 zł z przeznaczeniem na

zapłatę za badania lekarskie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

-  Pomoc  społeczna  dokonuje  się  przesunięć  w  kwocie  1.200,00  zł  z  przeznaczeniem na

zapłatę za usługi telekomunikacyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

- Kultura fizyczna dokonuje się przesunięć w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę

za remont ciągnika i laboratoryjną ekspertyzę układu pomiarowego  zgodnie z załącznikiem

nr 3 do zarządzenia.


