
    Zarządzenie Nr 322/2021                                          

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

  z dnia 23 lipca 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 z późn. zm.) 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),  Zarządzeniem  Nr  306/2021  Burmistrza

Izbicy Kujawskiej z dnia 28 maja 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3134), Uchwałą

Nr  XXXI/292/2021  Rady  Miejskiej  w  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  8  czerwca  2021  roku

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3051),  Zarządzeniem  Nr  311/2021  Burmistrza  Izbicy

Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3222), Uchwałą Nr

XXXII/296/2021  Rady  Miejskiej  w  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  21  czerwca  2021  roku

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3234),  Zarządzeniem  Nr  316/2021  Burmistrza  Izbicy

Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3774), Uchwałą Nr

XXXXIII/298/2021  Rady  Miejskiej  w  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  14  lipca  2021  roku

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3810),  wprowadza się następujące zmiany:

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

wysokości 44.119.645,80 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 35.605.242,80 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 8.514.403,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

zleconych ustawami w wysokości 9.968.777,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

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

w wysokości 48.649.590,80 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 34.099.580,80 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.550.010,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;



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

zleconych ustawami w wysokości 9.968.777,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr: 1,2,3,4 do

niniejszego zarządzenia.

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

zwyczajowo przyjęty.

                                                                                                  BURMISTRZ

                                                                                           mgr Marek Dorabiała



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 322/2021 

Burmistrza  Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 

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

60.553,00 zł oraz zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 273.221,00 zł.

Na  podstawie  decyzji  Wojewody  Kujawsko  –  Pomorskiego  z  dnia  8  lipca  2021  roku  Nr

WFB.I.3120.3.43.2021 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina 85513 Składki

na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oaz

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010 – o kwotę 10.553,00 zł z przeznaczeniem

na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne  i  zasiłek  dla  opiekuna  na  podstawie  ustawy  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych.

Na  podstawie  decyzji  Wojewody  Kujawsko  –  Pomorskiego  z  dnia  8  lipca  2021  roku  Nr

WFB.I.3120.3.44.2021  zmniejszono  plan  dotacji  celowej  w  dziale  855  Rodzina  85504

Wspieranie  rodziny  § 2010  –  o  kwotę  268.284,00  zł  w  związku  z  wejściem  w  życie

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  2  lipca  2021  r.  w  sprawie  przeniesienia

planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie  decyzji  Wojewody Kujawsko –  Pomorskiego  z  dnia  14  lipca  2021 roku  Nr

WFB.I.3120.3.45.2021 zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina 85513 Składki

na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oaz

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010 – o kwotę 4.937,00 zł.

Na podstawie umowy nr UM_KN.042.1.198.2021 zawartej w dniu 13.07.2021 wprowadza się

do budżetu gminy dotację celową na realizację zadania p.n. „Park kulturowy Wietrzychowice”

w Wietrzychowicach i Gaju w wysokości 50.000,00 zł na realizację w/w zadania.

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

następujących działach:

- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem

na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

-  Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa  dokonuje  się  przesunięć  między

jednostkami w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki

bieżące zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 61.991,00 zł z przeznaczeniem na

zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zgodnie z załącznikiem nr 3

do zarządzenia;

-  Edukacyjna  opieka  wychowawcza  dokonuje  się  przesunięć  kwocie  4.500,00  zł  z

przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń  zgodnie z załącznikiem

nr 3 do zarządzenia;

- Rodzina dokonuje się przesunięć w kwocie 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie

środków na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć w kwocie 500,00 zł z

przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 3

do zarządzenia.


