
    Zarządzenie Nr 339/2021                                          

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

  z dnia 31 sierpnia 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.2021.1372) oraz art. 222 ust.4, art. 257 i art. 258  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o  finansach  publicznych  (Dz.U.2021.305  z  późn.  zm.)  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

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

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3810),  Zarządzeniem  Nr  322/2021  Burmistrza  Izbicy

Kujawskiej z dnia 23 lipca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4075), Zarządzeniem

Nr 329/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 sierpnia 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2021.4151), Uchwałą Nr XXXIV/301/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia

23  sierpnia  2021  roku  (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4202),  Zarządzeniem Nr  337/2021

Burmistrza Izbicy Kujawskiej  z  dnia 25 sierpnia 2021 roku  wprowadza się  następujące

zmiany:

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

wysokości 44.337.803,58 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 35.818.340,25 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 8.519.463,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;



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

zleconych ustawami w wysokości 10.025.929,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

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

w wysokości 48.867.748,58 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 34.295.238,58 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.572.510,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

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

zleconych ustawami w wysokości 10.025.929,74 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 publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego

                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                 mgr Marek Dorabiała



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 339/2021 

Burmistrza  Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 

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

6.849,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku Nr

WFB.I.3120.3.58.2021 zwiększono plan dotacji celowych w działach:

- 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej  § 2030 – o kwotę  3.036,00 zł z

przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalna w środowisku w

roku 2021.

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

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

kwotę 3.813,00 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.

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

następujących działach:

- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 54.626,00 zł z przeznaczeniem na

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

                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                 mgr Marek Dorabiała


