
 
 

Zarządzenie Nr 106 /2009 
Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

z dnia 30.04.2009 roku 
 

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz 1591 z późniejszymi 
zmianami oraz art. 188 ust 1 pkt 1,2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 
11 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/106/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu 

Burmistrz Gminy i Miasta 
zarządza co następuje : 

 
§ 1 

 
 
Wprowadza zmianę do : 
- Uchwały Nr XVIII/106/08 R G i M Izbica Kujawska z dnia 22.12.2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
- Uchwały Nr XIX/117/09 RGiM Izbica Kujawska z dnia 10.02.2009 r zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy i miasta na 2009 rok 
- Zarządzenia Nr 99/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 05.03.2009 r w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy na 2009 r 
- Uchwały Nr XX/132/09 R.G.i M Izbica Kujawska z dnia 22 ,04.2009 r zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy i miasta na 2009 r 

§ 2 
 
Dochody budżetu w wysokości 18.583.585 zł zastępuje się wyrazami 18. 592.174 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwoty 2.695.350 zł na kwotę 2.703.939 zł. 
Wydatki budżetu w wysokości 21.133.616 zł zastępuje się wyrazami 21.142.205 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwoty 2.695.350 zł na kwotę 2.703.939 zł. 

§ 3 
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy i Miasta 
 

 

Burmistrz Gminy i Miasta  
Bogdan Sadowski 

 



Zał  nr 1 do  Zarządzenia nr                               
106/09 Burmistrza G i M Izbica 
Kuj z dn  30.04.2009 r w sprawie 
dokonania zmian w budżecie g i m  
na 2009 rok 

 
                                                  Zmiany w planie dochodów 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększe zmniej  Po zmian    

751   Urzędy Naczelnych organ wł 
państwowej ,kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

      6.589            7.939 

 75113  Wybory do Parlamentu 
Europejskiego 

      6.589             6.589        

  2010 Dot cel otrzym z b p na reali zad 
z zakresu admninist rządowej 

      6.589            6.589 

852   Pomoc społeczna       2.000         3.325.594 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze       2.000          455.000 
  2010 Dot cel ot z bud pań na real zad 

bież z zakresu adm rządowej 
      2.000          121.000 

      razem       8.589       18.592.174 
 
                                                   Zadania zlecone - dochody 

 
 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększe zmniej  Po zmian    

852   Pomoc społeczna      2.000       327.000       2.587.300 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze      2.000          115.000 
  2010 Dot cel ot z bud pań na real zad 

bież z zakresu adm rządowej 
     2.000          115.000 

751   Urzędy Naczelnych organ wł 
państwowej ,kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

     6.589              7.939 

 75113  Wybory do Parlamentu 
Europejskiego 

     6.589                6.589     

  2010 Dot cel otrzym z b p na reali zad 
z zakresu admninist rządowej 

     6.589               6.589 

    razem      8.589      2.703.939 
 
 
 
 
 

 



  Załącznik nr 2  do Zarządzenia  Nr 106/09   BGiM 
Izbica kuj z dnia  30.04.2009 w sprawie dokonania 
zmian w  budżecie  g i m na 2009r. 
 

                                                      Zmiany w planie wydatków 
 

Dz Roz   §                  Treść  zwiększenie Zmniejsze Po zmianie 
010   Rolnictwo i łowiectwo               50           50         11.593 
 01095  Pozostała działalność               50           50           5.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia            50              300 
  4300 Zakup usług pozostałych               50                 50 
751   Urzędy Naczelnych organ wł pań. kontrol

ochrony prawa oraz sądownictwa ań  
          6.589             7.939 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego           6.589             6.589 
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe           2.509             2.509 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia           2.010             2.010 
  4300 Zakup usług pozostałych           1.770             1.770 
  4410 Podróże służbowe krajowe              300                300 
754   Bezpiecz publiczne i ochrona przeciwpożaro           3.000       3.000          80.900 

 75412  Ochotnicze straże pożarne           3.000       3.000          76.900 
  3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych           3.000             3.000 
  4210  Zakup  materiałów i wyposażenia          3.000          32.630 
852    Pomoc społeczna          2.000          3.803.405 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze          2.000         455.000 
  3110 Świadczenia społeczne          2.000         452.500 
 900   Gospodarka kom i ochrona  środowiska           1.000      1.000     2.728.761 
   90003  Oczyszczanie miasta i wsi          1.000      1.000        180.820 
   4210  Zakup  materiałów i wyposażenia           1.000          19.820 
   4270  Zakup usług remontowych         1.000                 1.000 

   razem        12.639       4.050   21.142.205 

                                          
 
                                            Zadania zlecone – wydatki  

 
 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększe zmniej  Po zmian    

751   Urzędy Naczelnych organ wł pań
kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa ań  

          6.589             7.939 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego          6.589             6.589 
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe           2.509             2.509 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia           2.010             2.010 
  4300 Zakup usług pozostałych           1.770             1.770 
  4410 Podróże służbowe krajowe              300                300 
852   Pomoc społeczna            2.000       2.593.300 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze            2.000          121.000 
  3110             2.000          121.000 
   razem            8.589       2.703.939 



 
                                                               Uzasadnienie 
 
 
 
W budżecie gminy i miasta na 2009 rok  dokonuje się  zmian po stronie 
dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism z Kujawsko 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu  
zwiększające  dotacje   na pomoc społeczną   w wysokości 2.000 zł z 
przeznaczeniem na wypłatę zasiłków  rolnikom poszkodowanych  w wyniku 
klęski suszy i huraganów w 2008 roku.  oraz wprowadza się środki na 
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 6.589 zł. 
Ponadto dokonuje się przeniesień po stronie wydatków w rozdziałach pomiędzy 
paragrafami. 
-  rolnictwo łowiectwo dokonuje się przeniesień na kwotę 50 zł z 
przeznaczeniem na zapłatę  rachunku za założenie plomby  licznika w świetlicy 
w m. Długie. 
- Ochotnicze straże pożarne  dokonuje się przeniesień na kwotę 3.000 zł z 
przeznaczeniem na wypłatę należności strażakom za udział w akcjach 
ratowniczych i szkoleniach. 
- Oczyszczanie miasta i wsi dokonuje się przeniesień na kwotę 1.000 zł z 
przeznaczeniem na remont ciągnika . 
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