
 
Zarządzenie Nr 120/2009 

Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 30.06.2009 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 
- Zarządzenia Nr 106/2009 Burmistrza Gminy i Miasta izbica Kujawska z dnia 30.04.2009 r w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy na 2009 rok 
- Zarządzenia Nr 113/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska dnia 26.05.2009 r w sprawie dokonania zmian w 
budżecie gminy i miasta na 2009 rok 
- Zarządzenia Nr 115/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 05.06.2009 r w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy i miasta na 2009 rok 
- Uchwałą Nr XXI/139/09 RGiM Izbica Kujawska z dnia 23 czerwca 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok 

§ 2 
 
Dochody budżetu w wysokości 19.074.903 zł zastępuje się wyrazami 19.107.647 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia 
 
Wydatki budżetu w wysokości 21.624.934 zł zastępuje się wyrazami 21.657.678 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia  
 

§ 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 

 



Załącznik nr 2  do Zarządzenia  Nr 120/09   BGiM                
Izbica kuj z dnia  30.06.2009 w sprawie dokonania 
zmian w  budżecie  g i m na 2009r. 

 
                                                   Zmiany w planie wydatków 
 
 

                          
                                       

751   Urzędy naczel org wł pan kontroli   
ochrony prawa oraz sądownictwa 

            21                 21             17.119 

  75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego             21                 21             15.769 
  4120 Składki na fundusz pracy               1                    35 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia             20               2.579 
  4300  Zakup usług pozostałych                            21              1.887 
754   Bezp  publiczne i och prze pozar            70                 70            89.210 
 75412  Ochotnicze straże pożarne            70                 70            85.210 
  4120 Składki na fundusz pracy            70                    70 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  70            32.560 
801   Oświata i wychowanie       28.160           28.160       8.195.542 
 80101  Szkoły podstawowe         8.880             8.880       3.788.240 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne         2.060           182.590 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia         1.000             1.420            63.722 
  4240 Zakup pomocy naukowych           500               200             2.000 
  4280 Zakup usług zdrowotnych             1.700             1.700 
  4300 Zakup usług pozostałych             3.800           17.500 
  4350 Zakup usług do sieci internetowej             500               260             2.540 
  4370 Opłaty z tyt zakupu usług telekom             240              8.840 
  4410 Podróze służbowe krajowe             1.000             2.700 
  4430 Różne opłaty i składki           1.160               500             6.060 
  4700 Szkolenia pracowników           1.120              3.920 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych           2.300              3.300 

 80104  przedszkola           1.310             1.310         367.899 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia                 550          14.450 

  4280 Zakup usług zdrowotnych                360                 40 

  4300 Zakup usług pozostałych           1.310             3.210 

  4410 Podróze służbowe krajowe                400               600 

 80110  gimnazja           7.970               970      3.230.375 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększe zmniej  Po zmian    
010   Rolnictwo i łowiectwo          178             178          367.923 
 01095  Pozostała działalność          178             178          361.330 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia          178                  678 
  4300 Zakup usług pozostałych               178              2.541 



  4210 Zakup materiałów i wyposażenia                670          31.310 

  4270 Zakup usług remontowych           7.000           15.700 

  4300 Zakup usług pozostałych              670             10.070 

  4740 Zakup mat papiern do sprz druk                  300                   50 

  4750 Zakup akces komputerowych              300               1.900 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół         10.000            10.000           216.233 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia        10.000              47.800 

  4300 Zakup usług pozostałych           10.000           130.000 

 80148  Stołówki szkolne             7.000           224.393 

  4270 Zakup usług remontowych             7.000           ------- 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza        33.644              900           582.578 

 85401  Swietlice szkolne            900              900           292.581 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne             900              13.274 

  4110 Składki na ubezpieczenia społe               500             34.630 

  4120 Składki na fundusz pracy               400              5.267 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów         32.744            288.008 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów        32.744              32.744 

900   Gospod  komunalna i ochr środow          1.200          1.200        2.607.951 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód          1.000          1.000        1.775.180 

  4260 Zakup energii          1.000               4.600 

  4270 Zakup usług remontowych          1.000              3.000 

 90004  Utrzymanie zieleni w miast i gminach            200            200            62.000 

  4270 Zakup usług remontowych            200                  200 

  4300 Zakup usług pozostałych             200            34.800 

921   Kultura i ochr dziedz  narodowego           100            100          293.856 

 92195  Pozostała działalność           100            100           81.000 

  4300 Zakup usług pozostałych             100           39.900 

  4430 Różne opłaty i składki          100             1.100 

     razem      63.373      30.629    21.657.678 

                                          
 
                                                      Zadania zlecone - wydatki 

010    Rolnictwo i łowiectwo           178               178         356.330 
 01095  Pozostała działalność           178               178         356.330 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia          178                 378 
  4300 Zakup usług pozostałych                178             2.491 

751   Urzędy naczel org wł pan kontroli   
ochrony prawa oraz sądownictwa 

            21                21          17.161 

  75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego             21               21           15.811 



  4120 Składki na f.p               1                 35 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia             20            2.579 
  4300  Zakup usług pozostałych                          21           1.887 
      razem        199            199    3.069.449 

 



Zał  nr 1 do  Zarządzenia nr                                               
120/09 Burmistrza G i M Izbica Kuj z dn  
30.06.2009 r w sprawie dokonania zmian w 
budżecie g i m  na 2009 rok 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  Zmiany w planie dochodów 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększe zmniej  Po zmian    

854   Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

      32.744      288.008 

 85415   Pomoc materialna dla uczniów       32.744       288.008 
  2030 Dot cel otrzymane z b.p. na real 

wł zadań bież gminy 
      32.744  .    288.008 

      razem     32.744       .19.107.647 
 
                                          

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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   dotację  w dziale  edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 
32.744 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów . 
Po stronie wydatków dokonuje się przeniesień w działach pomiędzy rozdziałami 
i paragrafami: 
- rolnictwo i łowiectwo dokonuje się przeniesień kwoty w wysokości  178 zł z 
przeznaczeniem na zakup wniosków o zwrot akcyzy na olej napędowy są to 
zadania zlecone 
- wybory do Parlamentu Europejskiego dokonuje się przeniesień  kwoty 21 zł z 
przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na fundusz pracy 1 zł oraz na zakup 
flag 20 zł. 
- ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przeniesień kwoty 70 zł z 
przeznaczeniem na zabezpieczenie środków funduszu pracy od umowy zlecenia 
kierowy samochodu strażackiego w Izbicy Kujawskiej. 
- Szkoły podstawowe dokonuje się przeniesień kwoty 8.880 zł. /szkoła 
podstawowa w Izbicy zwiększa się środki na wypłate dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego w wysokości 2.060 zł  na zapłatę za internet 500 zł  na 
szkolenie pracowników 1.000 zł  na zakup akcesoriów komputerowych w tym 
programów i licencji 2.300 zł natomiast zmniejsza się zakup usług zdrowotnych 
o 1.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 1.300 zł  zakup usług pozostałych 
2.060 zł podróże służbowe 1.000 zł i różne opłaty i składki 500 zł   -  filia 
Świszewy dokonuje się przeniesień na kwotę 500 zł  w celu zabezpiecza 
środków na zakup pomocy naukowych.  -  szkoła podstawowa w Błenne  
dokonuje się zwiększenia 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia  240 na 
opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych  1.160 zł na zapłatę za 
ubezpieczenie sprzętu w szkole  natomiast zmniejszenia dokonuje się 
paragrafów  zakup pomocy dydaktycznych 200 zł zakup usług zdrowotnych  
700 zł zakup usług pozostałych 1.240 zł oraz zakup usług dostępu do sieci 
internetowej 260 zł  -  filia Szczkowo przeniesień dokonuje się na kwotę 120 zł 
z przeznaczeniem na szkolenie pracowników   
- przedszkola  przeniesień dokonuje się w kwocie 1.310 zł  zwieksza się zakup 
usług pozostałych w w/w wysokości natomiast zmniejsza się paragrafy zakup 
materiałów i wyposażenia w kwocie 550 zł zakup usług zdrowotnych 360 zł , 
oraz podróże służbowe  400 zł 
- gimnazja  w rozdziale tym dokonuje się zwiększenia netto o kwotę 7.000 zł / 
gimnazjum Błenna dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwotę 670 
zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych i płynnych. W gimnazjum w 
Izbicy dokonuje się zwiększenia paragrafu zakup usług remontowych z 
rozdziału  stołówki szkolne w wysokości 7.000 zł  zmniejsza się zakup 



materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o 300 zł na zakup akcesoriów 
komputerowych 
- dowożenie uczniów do szkół dokonuje się przeniesień kwoty 10.000 zł z 
przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusu szkolnego którego właścicielem 
jest Gmina. 
- świetlice szkolne dokonuje się przeniesień na kwotę 900 zł z przeznaczeniem 
na zabezpieczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmian 
dokonuje się w świetlicy przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej. 
- gospodarka ściekowa i ochrona wód  dokonuje się przeniesień kwoty 1.000 zł 
z przeznaczeniem na zapłatę za energie elektryczną w przepompowi ścieków 
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się przeniesień  w kwocie 
200 zł w celu zabezpieczenia środków na remont kosiarki 
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień na kwotę 
100 zł w celu dokonania opłaty z tytułu ubezpieczenia imprezy. 
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