
 
 

Zarządzenie Nr 67 /2008 
Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

z dnia 20. 08.2008roku 
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 
- zarządzeniem Nr 58/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 09.06.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2008 rok 
Uchwałaą NR XIV/79/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 27.06.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2008 rok 
Uchwałą Nr XV /88/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 13. 08 2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2008 rok 

§ 2 
 
 
Dochody budżetu w wysokości 17.523.083 zł zastępuje się wyrazami 17.816.784 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwocie 3.110.668 zł  
Wydatki budżetu w wysokości 18.867.583 zł zastępuje się wyrazami 19.161.284 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone w kwocie  
3. 110.668 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                               
67/08 Burmistrza G i M Izbica Kuj 
z dn  20.08.2008 r w sprawie 
dokonania zmian w budżecie g i m  
na 2008 rok 

 
                                                    
 
 
 
                                                   Zmiany w planie dochodów 

 
 
 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększe zmniej  Po zmian    

852   Pomoc społeczna      293.701        3.831.088 
 85212  Świadczenia rodzinne,zal alim        14.809        2.591.309 
  2010 Dot cel otrzy z b p na zada z zak 

adm rządowej 
       14.809        2.588.809 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze      246.491           806.491 
  2010 Dot cel otrzy z b p na zada z zak 

adm rządowej 
         6.790           352.491 

  2030 Dot cel otrzym z b p na reali 
włas  zadań bieżących  gminy 

     239.701           454.000 

 85295   Pozostałą działalność      32.401           262.326 
  2030 Dot cel otrzym z b p na reali 

włas  zadań bieżących  gminy 
     32.401           131.801 

      razem     293.701       17.816.784 
 
  

 
                                                      Zadania zlecone  -  Dochody 
 

 
 

 

Dz Rozdz §                       Treść Zwiększenie Po zmianie 
852   Pomoc społeczna        21.599      2.715.599 
 85212  Świadczenia rodzinne,zal alim        14.809   2.588.809 
  2010 Dot cel otrzy z b p na zada z zak adm 

rządowej 
       14.809   2.588.809 

85214  Zasiłki i pomoc w naturze          6.790      112.790 
  2010 Dot cel otrzy z b p na zada z zak adm 

rządowej 
         6.790      112.790 

    razem        21.599   3.110.668 



 
Załącznik nr 2  do Zarządzenia Nr 67/08  
BGiM  Izbica kuj z dnia  20.08.2008 w 
sprawie dokonania zmian w  budżecie  g i 
m na 2008  

                                      Zmiany w planie wydatków 

 
                                          Zmiany w planie wydatków – zadania zlecone 
 

 Dz Rozdz §                    Treść zwiek Po zmianuie

852   Pomoc społeczna  21.599      2.715.599 

 85212  Świadczenia rodzinne,zal alim   14.809   2.588.809 

  3110 Świadczenia społeczne   14.809   2.490.789 

85214  Zasiłki i pomoc w naturze     6.790      112.790 

  3110 Świadczenia społęczne     6.790      112.790 

   Razem 21.599 3.110.668 

 
 
 
 

Dz Roz   §                  Treść  zwiększenie Zmniejsze Po zmianie 
  801   Oświata i wychowanie          1.800      1.800    6.165.311 
 80101   Szkoły podstawowe          1.800      1.800    3.353.219 
  4210 Zakup materiałów        1.800       107.588 
  4370 Opłaty z tytułu  telef stacjonalnej             300            8.500 
    4430  Różne opłaty i skladki          1.500                      7.030 
852    Pomoc społeczna       293.701         4.327.878 
 85212  Świadczenia rodzinne,zal alim         14.809     2.588.809 
  3110 Świadczenia społeczne         14.809     2.490.789 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze       246.491        806.491 
  3110 Swiadczenia społeczne       246.491        804.191 
 85295   Pozostała działalność         32.401             350.271 
   3110  Świadczenia społeczne         32.401         211.340 
853   Pozostałe zadania w zak polityki społecznej        37.392     37.392        97.803 
 85395  Pozostała działalność        37.392     37.392        97.803 
  4018 Wynagrodzenia osobowe        31.464         31.464 
  4118 Składki na ubezpiecz społeczne          4.831           4.683 
  4128 Składki na f p             767              767 
  4178 Wynagrodzenia bezosobowe            300              300  
  4218 Zakup materiałów i wyposażenia        37.392          6.500 
  4288 Zakup usług zdrowotnych            30               30 
          razem        332.893      39.192   19.161.284 



 

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 pomoc społeczna  w kwocie 293.701 zł w tym na 
dożywianie 21.401 zł, zasiłki i pomoc w naturze 246.491 zł oraz na zasiłki 
rodzinne i zaliczka alimentacyjna 14.809 zł.  
Dokonuje się również  przeniesień w rozdziałach pomiędzy paragrafami : 
Szkoły podstawowe dokonuje się zmniejszenia paragrafu zakupy materiałów o 
kwotę 11.800 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ubezpieczenie sprzętu 
komputerowego w szkole podstawowej w Błenne 1.500 zł oraz 300 z 
przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne. 
W dziale pozostałe zadania z polityki społecznej dokonuje się przeniesień 
pomiędzy paragrafami środków z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Dokonuje się zmniejszenia środków z paragrafu zakup materiałów w wysokości 
37.392 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe , bezosobowe, składki 
na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, na badania lekarskie. 
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