
 
Zarządzenie Nr 81 /2008 

Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 25.11.2008roku 

 
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. 
-Zarządzeniem Nr 74/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 29.09.2008 rok w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 
i miasta na 2008 rok 
-Uchwałą Nr XVI/95 /08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 30.10.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2008 rok 
- Zarządzeniem nr 79/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 12.11.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2008 r. 

§ 2 
 
 
Dochody budżetu w wysokości 18.890.691zł zastępuje się wyrazami 18.791.017 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwocie 3.799.137zł  
Wydatki budżetu w wysokości 20.235.191zł zastępuje się wyrazami 20.135.517 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone w kwocie  
3. 799.137 zł 

§ 3 



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

 

Burmistrz Gminy i Miasta  
Bogdan Sadowski 

 



                                              Zał  nr 1 do  Zarządzenia nr                             
81/08 Burmistrza G i M Izbica Kuj z dn  25.11.2008 r 

 w sprawie dokonania zmian w budżecie g i m na 2008 rok 
 

                                                        Zmiany w planie dochodów 
 

 
 
 

                                                                                                                               
Zmiany w planie dochodów--zadania zlecone 

 
 
       

 
Dz rozdz §                   Tresc zwiększen zmniejszen   Po zmianie 
852   Pomoc społeczna      103.434  3.194.487 
 85212  Swiad rodz zal alim oraz składki 

na ubezpieczenia  emer rent 
       84.534  2.631.887 

  2010 Dot cel otrzym z b p na real zad 
Z zak adm rzad oraz inn 

       84.534  2.631.887 

 85213  Składki na ub zdrowotne          1.800      12.200 
  2010 Dot cel otrzym z b p na real zad 

Z zak adm rzad oraz inn 
         1.800      12.200 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
skłdaki na ub emeryt  i rentowe 

       17.100    550.400 

  2010 Dot cel otrzym z b p na real zad 
Z za kadm rzad oraz Inn zad  

       17.100    550.400 

   razem       103.434  3.799.137 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększe zmniej  Po zmian    

801   Oświata i wychowanie      3.500         228.821 
 80195  Pozostałą działalność      3.500           73.081 
  2030 Dot cel z b.p.na Real wł zad 

gminy 
     3.500           73.081 

852   Pomoc społeczna         260 103.434      4.259.213 
 85212  Swiad rodz zal alim oraz składki 

na ubezpieczenia  emer rent 
     84.534      2.634.387 

     2010 Dot cel otrzym z b p na real zad 
Z zad adm rzad oraz Inn zad zlec 

        2.631.887 

 85213  Składki na ubezpiecz zdrow       1.800          12.200  
  2010 Dot cel otrzym z b p na real zad 

Z zad adm rzad oraz inn zad zlec 
     1.800          12.200 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
skłdaki na ub emeryt  i rentowe 

     17.100     1.174.101 

  2010 Dot cel otrzym z b p na real zad 
Z zad adm rzad oraz inn zad zlec 

            17.100       550.400 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej         260               149.000 
  2030 Dot cel z b.p.na real wł zad gm         260        149.000 
   razem     3.760     103.434   18.791.017 



Załącznik nr 2  do Zarządzenia Nr 
81/08  BGiM  Izbica kuj z dnia  25.11.2008 
w sprawie dokonania zmian w  budżecie  g 
i m na 2008 r 

                               Zmiany w planie wydatków 
 
   
 
 

Dz Roz   §                  Treść  zwiększenie Zmniejsze Po zmianie 
400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę          11.800        495.335 
  40002    Dostarczanie wody          11.800                495..335 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia          11.800          11.800 
 750    Administracja publiczna          21.248    21.248   1.763.050 
  75011  Urzędy wojewódzkie          17.180    17.180        99.400 
  4010 Wynagrodzenia osobowe            9.820         68.331 
  4040 Dodatkowe wynagrodz roczne         278          4.448 
  4110 Składki na ub społeczne              184          11.055 
  4120 Składki na fundusz pracy              233           1.783 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia     11.016          3.659 
  4300 Zakup usług pozostałych       2.221            779 
  4410 Podróże służbowe krajowe          605            395 
  4430 Różne opłaty i składki         300            ----- 
  4700 Szkolenie pracowników       2.760             240 
  4750 Zakup akc komp w tym programy i lcencje         6.943           6.943 
  75023  Urzędy gmin         4.068     4.068   1.566.450 
    4140 Wpłaty na PFRON         2.568           7.218 
   4270  Usługi remontowe             2.568          2.832 
    4360 Opłaty z tyt zakupu usług telef komórkowej         1.500                6.700 
   4370 Opłaty z tyt zakupu usł tefowi stacjonarnej       1.500        14.500 
758    Rózne rozliczenia                 36.300      152.584 
 75818   Rezerwy ogólne i celowe      36.300         152.584 

   4810 Rezerwy         36.300      152.584 
801   Oświata i wychowanie          13.450      9.950   6.186.443 
 80104  przedszkola           1.850      1.850      341.896 
  4260 Zakup energii           1.850           5.635 
  4270 Zakup usług remontowych       1.850            150 
 80195  Pozostała działalność          11.600      8.100       153.610 
  4300 Zakup usług pozostałych          11.600          83.681 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia      8.100         29.929 
852   Pomoc społeczna        14.260  117.434   
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna             84.534  2.631.887 
  3110 Świadczenia społeczne       84.534  2.519.058 
 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne         1.800       12.200 
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne        1.800       12.179 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze               17.100  1.174.101 
  3110 Świadczenia społeczne       17.100  1.171.801 
 85215  Dodatki mieszkaniowe      14.000     216.000 
  3110 Świadczenia społeczne      14.000     216.000 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej             260      171.653   



 
 

  
 
                       Zmiany w planie wydatków zadania zlecone 
                         
 
 

 
 
 
 

  4010 Wynagrodzenia osobowe             260                 121.756 
 85228    Usługi opiekuńcze          14.000          180.792 
   4010  Wynagrodzenia osobowe          14.000          114.246 
900   Gospodarka Komunalna i ochr środowiska           46.500      22.000     3.063.734 
 90003  Oczyszczanie miasta i wsi           20.000         379.803 
  4300 Zakup usług pozostałych           20.000                207.303 
 90004  Utrzymanie zieleni w mieście i wsi                    6.000          44.200 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia                 6.000          10.000 
 90015  Oświetlenie ulic, placów oraz dróg           15.000                253.700 
  4260 Zakup energii           15.000         185.000 
 90095  Pozostała działalność           11.500       16.000        202.937 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia         10.000          51.500 
  4260 Zakup energii            1.500           16.500 
  4300 Zakup usług pozostałych          10.000           54.000 
  4430 Rózne opłaty i składki         6.000           1.600 
       razem    107.258     206.932   20.135.517 

dz  rozdz §                     Tresć            zwiększenie  zmniejsz  po zmianie 
750     Administracja publiczna          17.180    17.180     99.400 
 75011  Urzędy wojewódzkie          17.180    17.180     99.400 
  4010 Wynagrodzenia osobowe            9.820      68.331 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne          278       4.448 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne               184      11.055 
  4120 Składki na fundusz pracy               233        1.783 
  4300 Zakup usług pozostałych                     2.221          779 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia                     11.016       3.659 
  4410 Podróze służbowe krajowe            605          395 
  4430 Rożne opłaty i składki            300           ---- 
  4700 Szkolenia  pracowników         2.760          240 
  4750 Zakup akc komp w tym programy i lcencje          6.943        6.943 
852   Pomoc społeczna      103.434    3.194.487 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna                84.534    2.631.887 
  3110 Świadczenia społeczne                84.534    2.519.058 
 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne          1.800         12.200 
  4130 Składki na ubezp zdrowotne          1.800         12.179 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze                17.100       550.400 
  3110 Świadczenia społeczne                17.100  
        razem  17.180  120.614 3.902.571 



 
                                                     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  zwiększające dotacje w wysokości 3.760 zł  z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 3.500 zł oraz  na 
wypłatę dodatków w wysokości 260 zł miesięcznie na pracownika socjalnego . Ponadto 
zmniejszono kwoty dotacji w wysokości 103.434 zł w tym na zasiłki rodzinne 84.534 zł na 
ubezpieczenia zdrowotne  1.800 zł , za zasiłki i pomoc w naturze 17.100 zł  
Po stronie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz 
zmniejsza się rezerwę w wysokości 36.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
związanych z awaria  dwóch filtrów uzdatniających wodę na stacji uzdatniana  11.800 zł  za 
wywóz nieczystości stałych z terenu gminy 20.000 zł  oraz na zapłatę za  energię za oświetlenie 
uliczne 4.500 zł  
- urzędy wojewódzkie dokonuje się przeniesień na kwotę 17.180 zł w tym  na wynagrodzenia 
osobowe 9.820  zł składki  na ubezpieczenie społeczne i funduszu pracy  417 zł oraz  na zakup 
drukarki i programu informatycznego do urzędu stanu cywilnego. Są to zadania zlecone. 
- urzędy gmin dokonuje się przeniesień na kwotę 4.068 zł  z przeznaczeniem na zapłatę składki 
do PFRON 2.568 zł oraz zabezpiecza się środki na zapłatę za usługi telefonii komórkowej 
- przedszkola  przeniesień dokonuje się na kwotę 1.850 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wodę i 
energię  
- usługi opiekuńcze zwiększa się wynagrodzenie osobowe w wysokości 14.000 zł na wypłatę 
odprawy emerytalnej . Są to środki przeniesione z rozdziału dodatki mieszkaniowe, 
- utrzymanie zieleni w miastach dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem 
na zwiększenie środków na oświetlenie uliczne  
- pozostała działalność  dokonuje się przeniesień  środków w celu zabezpieczenia  kwot na 
zapłatę za doprowadzenie wody i kanalizacji do wiaty dla zwierząt na targowicy w kwocie 
10.000 zł  
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