
 
Zarządzenie Nr 58 /2008 

Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 09. 06.2008 roku 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 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 VI/29/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z 29 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu 

Burmistrz Gminy i Miasta 
zarządza co następuje : 

 
§ 1 

 
Wprowadza zmianę do : 
- Uchwały Nr XII/63/08 R G i M Izbica Kujawska z dnia 26.02.2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
- Zarządzenia Nr 49/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 31.03.2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 
i miasta na 2008 r. 
- Uchwały Nr XIII/72/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 30.04.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2008 rok 
- zarządzenia nr 55/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 30.04. 2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2008 rok 

§ 2 
 
Dochody budżetu w wysokości 17.832.283 zł zastępuje się wyrazami 17.884.032 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwocie 3.089.069 zł  
Wydatki budżetu w wysokości 19.036.032 zł zastępuje się wyrazami 19.088.532 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone w kwocie  
3.089.069 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                               
58/08 Burmistrza G i M Izbica Kuj 
z dn  09.06.2008 r w sprawie 
dokonania zmian w budżecie g i m  
na 2008 rok 

 
                                                    
 
 
 
                                                   Zmiany w planie dochodów 

 
 
 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększe zmniej  Po zmian    

801    Oświata i wychowanie      19.349           207.689 

 80195   Pozostała działalność      19.349             51.949     
  2030 Dot cel otrzym z b p na reali 

włas  zadań bieżących  gminy 
     19.349             51.949 

852   Pomoc społeczna      32.400        3.408.062 
 85 295   Pozostałą działalność      32.400           100.600 
  2030 Dot cel otrzym z b p na reali 

włas  zadań bieżących  gminy 
     32.400             99.400 

      razem      51.749       17.884.032 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 2  do Zarządzenia     Nr 58/08  BGiM 
Izbica kuj z dnia  09.06.2008 w sprawie dokonania 
zmian w  budżecie  g i m na 2008 r. 
 
 

                                                      Zmiany w planie wydatków 
 
 
 

Dz Roz   §                  Treść  zwiększenie Zmniejsze Po zmianie 
754   Bezpiecz publiczne i ochrona przeciwpo         23.000      23.000       187.530 

 75412  Ochotnicze straże pożarne         23.000       23.000         83.030 
  4210  Zakup  materiałów i wyposżenia          23.000         32.000 
  4270 Zakup  usług remontowych         19.000                 23.200 
  4300 Zakup usług pozostałych           4.000          12.800 
   801   Oświata i wychowanie         42.049      22.700    6.337.311 
 80110   Gimnazja         20.000      10.000    1.885.317 
  4210 Zakup materiałów        10.000         59.853 
  4260 Zakup energii, wody gazu         20.000          43.631 
   80113    Dowożenie uczniów do szkół             200           200       199.212 
  4210 Zakup materiałów            200         69.500 
  4410 Podróże służbowe krajowe              200              400 
  80195  Pozostała działalność         21.849     12.500       132.478 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia              12.500         38.029 
  4300 Zakup usług pozostałych         21.849          54.449 
852    Pomoc społeczna         32.400         3.906.904 
 85295   Pozostała działalność         32.400             193.620 
   3110  Świadczenia społeczne         32.400         188.720 
          razem        97.449      45.700   19.088.532 

                                          
 



                                                                          Uzasadnienie 
 
 
 
W budżecie gminy i miasta na 2008 rok  dokonuje się  zmian po stronie 
dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism z Kujawsko 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu  
zwiększające dotacje  w dziale   oświata i wychowanie  w kwocie 19.349 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 
zawodowego młodocianych pracowników  oraz w dziale pomoc społeczna w 
kwocie 32.400 zł z przeznaczeniem na realizacje programu „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania”. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami 
w następujących rozdziałach 
- ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesień na kwotę 23.000 zł z 
przeznaczeniem na remont samochodu strażackiego w Izbicy Kujawskiej w 
kwocie 19.000 zł oraz na wykonanie drzwi do garażu w staży w Błenne. 
- gimnazja dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia  środków na zakup oleju i 
zapłatę za energię w wysokości 20.000 zł 
- dowóz dzieci do szkół  dokonuje się zmian na kwotę 200 zł z przeznaczeniem 
na dokonanie zwrotu kosztów podróży kierowcy autobusu szkolnego. 
- pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia paragrafu zakup materiałów i 
wyposażenia o kwotę 12.500 z przeznaczeniem na przeniesienie 10.000 zł do 
rozdziału gimnazja a 2.500 zł na paragraf zakup usług pozostałych na zapłatę za 
usługi budowlane w szkole podstawowej w Świszewach. 
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