
 
Zarządzenie Nr 74 /2008 

Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 29. 09.2008roku 

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 
Uchwałą 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 
- Zarządzeniem Nr 67/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 20.08.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2008 rok. 

§ 2 
 
 
Dochody budżetu w wysokości 17.816.784 zł zastępuje się wyrazami 17.829.256 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwocie 3.110.668 zł  
Wydatki budżetu w wysokości 19.161.284 zł zastępuje się wyrazami 19.173.756 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                               
74/08 Burmistrza G i M Izbica Kuj 
z dn  29.09.2008 r w sprawie 
dokonania zmian w budżecie g i m  
na 2008 rok 

 
                                                    
 
 
 
                                                   Zmiany w planie dochodów 

 
 
 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększe zmniej  Po zmian    

854   Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

 12.472        269.014 

   85415  Pomoc materialna dla uczniow  12.472        269.014 
    

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

 12.472        269.014 

       razem  12.472    17.829.256 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2  do Zarządzenia Nr 74/08  
BGiM  Izbica kuj z dnia  29.09.2008 w 
sprawie dokonania zmian w  budżecie  g i  
m na 2008  
 
 

 
                                      Zmiany w planie wydatków 
 
 

Dz Roz   §                  Treść  zwiększenie Zmniejsze Po zmianie 
600   Transport i łącznośc              71           71    1.394.266 
 60016   Drogi publiczne gminne              71           71    1.375.171 
   4110 Składki na ubezpieczenie społeczne              61                  61 
   4120 Składki na Fundusz pracy              10                 10 
     4210 Zakup materiałów i wyposażenia             71       277.485  
 750     Administracja publiczna         8.000      8.000    1.763.050 
  75023   Urzędy gmin         8.000      8.000    1.566.450 
    4260  Zakup energii         4.000         20.500 
    4300  Zakup usług pozostałych        5.000        81.800 
   4410  Podróże służbowe krajowe              1.000          5.000 
    4700  Szkolenia pracowników         4.000              11.000 
    4750   Zakup akcesoriów kom i licencji        2.000        24.000 
754   Bezpiecz publiczne i ochron przeciwpożaro          1.117      1.117        92.130 
 75412  Ochotnicze straże pożarne          1.117      1.117        83.630 
   4260 Zakup energii             117          4.383 
   4270 Zakup usług remontowych            141          23.341 
   4280 Zakup usług zdrowotnych           410           1.010 
   4300 Zakup usług pozostałych           566          13.366    
   4370 Opłaty za zakup usług telefonii  stacjonarnej       1.000          1.100 
756     Dochody od osob praw fizycz i od innych jedn         1.400      1.400        60.100 
 75647  Pobór podatków ,opłat  i niepod nal budżet           1.400      1.400        60.100 
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia               1.400          5.600 
  4300 Zakup usług pozostałych         1.400           3.500 
801   Oświata i wychowanie       18.166    18.166   6.165.311 
 80104  Przedszkola           700         700      341.896 
  3020 Wydatki osobowe nie zal do wynagrodz           700           2.980 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne          700        16.719 
 80110  Gimnazja        2.099       2.099   1.685.317 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne        1.349         80.275 
  4110 Składki n ubezpieczenia społeczne        1.349      207.654 
  4270 Zakup usług remontowych           450        13.113 
  4750 Zakup akcesoriów kom i licencji           750           2.250 
  4430 Rożne opłaty i składki                       300          1.667 
 80113  Dowożenie uczniów do szkół       12.952      12.952      199.212 
  4010 Wynagrodzenie osobowe        10.942         26.849 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne         1.720           4.461 
  4120 Składki na fundusz pracy            290              682 



 
  
 
 
 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia       12.952        56.548 
 80148  Stołówki szkolne          2.023        2.023       248.608 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia         2.023           9.977 
  4270 Zakup usług remontowych          2.023            2.023 
851   Ochrona zdrowia          7.945       7.945      180.000 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi          7.945       7.945      100.000 
  4010 Wynagrodzenia osobowe          6.710         25.879 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne          1.070           4.645 
  4120 Składki na fundusz pracy             165             674 
  4300 Zakup usług pozostałych         7.945       18.814 
852   Pomoc społeczna        14,809       14.809  4.327.878 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna        14.809       14.809  2.588.809 
  3110 Świadczenia społeczne        14.809  2.475.980 
  4010 Wynagrodzenia osobowe         3.361        31.196 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne            519        38.798 
  4120 Składki na fundusz pracy              83             813 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia         6.932        15.432 
  4300 Zakup usług pozostałych         3.138        21.113 
  4410 Podróże służbowe krajowe            482          1.482 
  4440 Odpis na zakładowy fundusz św socjalny           294         2.059 
853   Pozostałe zad w zakresie polityki społecznej         6.102      6.102      97.803 
 85395  Pozostała działalnośc         6.102      6.102      97.803 
  4018 Wynagrodzenia osobowe       6.102      25.362 
  4178 Wynagrodzenia bezosobowe          6.102           6.402 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza        13.960        1.488    479.427 
 85401  Świetlice szkolne         1.488        1.488    209.155 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne         1.488       12.340 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne         1.488      26.831 
 85415  Pomoc materialna dla uczniow       12.472     269.014 
  3260 Inne formy pomocy       12.472       12.472 
926   Kultura Fizyczna i sport         1.500        1.500    118.650 
 92695  Pozostała działalnośc         1.500        1.500    118.650 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia         1.500         5.500 
  4270 Zakup usług remontowych         1.500        3.500 
       razem      65.870       53.398    19.173.756 



 
                                                 Uzasadnienie 
 
W budżecie gminy i miasta na 2008 rok dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków 
na podstawie pisma z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Budżetu i 
Finansów w Bydgoszczy dotyczącego zwiększenia dotacji celowej w wysokości 12.472 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne 
przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.. 
Ponadto dokonuje się zmian w planach finansowych gimnazjum w Izbicy , w  Zespole szkół 
w Błennie  oraz Urzędzie 
- drogi gminne dokonuje się przeniesień pomiędzy  paragrafami na kwotę 71 zł z 
przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umowy 
zlecenia. 
- urzędy gmin dokonuje się przeniesień na kwotę 8.000 zł na zabezpieczenie środków na 
energię i wodę oraz na szkolenie pracowników 
- ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesień na kwotę 1.117 zł z przeznaczeniem na 
zapłatę za badania lekarskie strażaków ,na remont samochodów strażackich oraz na zapłatę za 
przeglądy techniczne  samochodów 
- pobór podatków, opłat  dokonuje się przeniesień na kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem  opłaty 
komornicze. 
- przedszkola dokonuje się przeniesień na kwotę 700 zł  na zabezpieczenie wypłaty dla 
nauczycieli dodatków mieszkaniowych.. 
- Gimnazja zwiększa się paragraf dodatkowe wynagrodzenie roczne w gimnazjum w Izbicy 
na wypłatę dla odchodzącego na emeryturę nauczyciela, zwiększa się również paragraf zakup 
akcesoriów komputerowych oraz licencji w gimnazjum w Błenne 450 zł w Izbicy 300zł  
- dowożenie uczniów do szkół dokonuje się przeniesień na kwotę 12.952 zł z przeznaczeniem 
na wynagrodzenie osobowe kierowcy autobusu szkolnego , na składki na ubezpieczenie 
społeczne i fundusz pracy. 
- stołówki szkolne  przenosi się środki w wysokości 2.023 zł z przeznaczeniem na zapłatę za  
naprawę oświetlenia w stołówce przy gimnazjum w Izbicy. 
- przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesień środków na zabezpieczenie 
wynagrodzenia  pracownika, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w 
wysokości 7.945 zł  
- świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna  dokonuje się przeniesień na kwotę 14.809 zł 
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia ,składki na ubezpieczenie 
społeczne , fundusz pracy oraz na  zakup materiałów i wyposażenia dla nowego stanowiska 
pracy w zakresie funduszu alimentacyjnego. 
- pozostałe działania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przeniesień na kwotę 6.102 
zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia dla pracownika 
prowadzącego sprawy związane z programem kapitał ludzki  
- świetlice szkolne dokonuje się zwiększenia paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne w 
wysokości 1.488 zł na wypłatę dla odchodzącego nauczyciela ze  świetlicy przy gimnazjum w 
Izbicy. 
- pozostała działalność  dokonuje się przeniesień na kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na 
zakup materiałów na organizację spartakiady sołectw w piłce nożnej. 
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