
    Zarządzenie Nr 306/2021                                          

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

  z dnia 28 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,  (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2021.2522), Zarządzeniem Nr 300/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 maja

2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.2537) wprowadza się następujące zmiany:

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

wysokości 45.701.201,61 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 35.613.443,61 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 10.228.221,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

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

w wysokości 49.838.535,61 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 34.139.034,61 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 10.228.221,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

§ 2 Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4, uchwały budżetowej w ten spo-

sób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr: 1,2,3,4 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 306/2021 

Burmistrza  Izbicy Kujawskiej z dnia 28 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
63.574,06 zł.

Na  podstawie  decyzji  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z  dnia  24  maja  2021 roku  Nr

WFB.I.3120.3.32.2021 zwiększono plan dotacji  celowej w dziale 855 Rodzina 85503 Karta

Dużej Rodziny § 2010 – o kwotę 1,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z

przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Na  podstawie  decyzji  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z  dnia  28  maja  2021 roku  Nr

WFB.I.3120.3.34.2021 zwiększono plan dotacji celowej w działach:

- 801 Oświata i wychowanie 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do

podręczników,  materiałów edukacyjnych  lub materiałów ćwiczeniowych  § 2010 – o kwotę
61.843,40 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub

materiały  ćwiczeniowe.  Przyznana  kwota  stanowi  77,08%  faktycznego  zapotrzebowania

jednostki;

-  855  Rodzina  85513  Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  za  osoby  pobierające

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  § 2010 – o

kwotę  1.729,00  zł  zł  z  przeznaczeniem  na  opłacenie  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne

opłacane  za  osoby  pobierające  niektóre  świadczenia  rodzinne  i  zasiłek  dla  opiekuna  na

podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

działach:

- Rodzina dokonuje się  przesunięć  w kwocie 2.000,00 zł w celu wyodrębnienia paragrafu

0920 wpływy z odsetek od należności z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń
wypłaconych przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

następujących działach:

Transport  i  łączność  dokonuje się  przesunięć  w kwocie  1.000,00 zł  z  przeznaczeniem na

zabezpieczenie środków na zapłatę za badanie próbek kruszywa zgodnie z załącznikiem nr 3

do zarządzenia;

- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 3.900,00 zł z przeznaczeniem na

zabezpieczenie środków na zapłatę za szkolenia, badania lekarskie i ubezpieczenia majątkowe

zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć w kwocie

500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę za badania lekarskie,

- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 10.617,00 zł z przeznaczeniem na

zabezpieczenie  środków na  ZFŚS,  zapłatę  za  wywóz  nieczystości,  pełnienie  funkcji  IOD

zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

- Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w kwocie 6.220,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS

i zapłatę za wodę i ścieki zgodnie  z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

- Rodzina dokonuje się przesunięć w kwocie 5.030,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie

środków na zapłatę za badania lekarskie, usługi pozostałe  oraz odsetek od należności z tytułu

zwrotów nienależnie pobranych  świadczeń  wypłaconych  przez  gminę  przekazywanych  do

budżetu wojewody zgodnie z załącznikiem nr 3,4 do zarządzenia;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć w kwocie 40,00 zł z

przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę za ubezpieczenia majątkowe,



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć w kwocie 50,00 zł z

przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę za ubezpieczenia majątkowe.


