
UCHWAŁA NR XXI.174.2020 
RADY GMINY IZBICKO 

z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Izbicko uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2020 (załącznik nr 1 do 
Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XIV.103.2019 z dnia 16.12.2019 r.) 
Dochody bieżące – zwiększenia kwota 175.560,69 zł 
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami kwota 161.270,69 zł 
Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 14.290,00 zł 

§ 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2020 (załącznik nr 2a do 
Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XIV.103.2019 z dnia 16.12.2019 r.) 
Wydatki bieżące – zwiększenia kwota 230.374,90 zł 
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 
Rozdział 01095 – pozostała działalność 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 161.270,69 zł 
Dział 020 – leśnictwo 
Rozdział 02095 – pozostała działalność 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3.000,00 zł 
Dział 750 – administracja publiczna 
Rozdział 75022 – rady gmin 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.500,00 zł 
Dział 801 – oświata i wychowanie 
Rozdział 80104 – przedszkola 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 20.000,00 zł 
Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 15.000,00 zł 
Dział 851 – ochrona zdrowia 
Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 14.290,00 zł 
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 5.741,64 zł 
Rozdział 92195 – pozostała działalność 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 9.572,57 zł 
 
Wydatki bieżące – zmniejszenia kwota 54.814,21 zł 
Dział 600 – transport i łączność 
Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 6.814,21 zł 
Dział 750 – administracja publiczna 
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Rozdział 75022 – rady gmin 
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.500,00 zł 
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 43.000,00 zł 
Dział 926 – kultura fizyczna 
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3.500,00 zł 

§ 3. Dokonać zmian w funduszu sołeckim Gminy Izbicko na 2020 rok (załącznik Nr 6 do 
Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XIV.103.2019 z 16.12.2019 r.) zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 
(załącznik nr 8a i 8b do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr  XIV.103.2019 
z 16.12.2019 r.)zgodnie z załącznikami nr 2a i 2b do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Andrzej Kapica 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI.174.2020 
Rady Gminy Izbicko 
z dnia 26 października 2020 r. 

Fundusz sołecki  Gminy Izbicko  na 2020 rok 

Lp. Nazwa jednostki Klasyfikacja Kwota w zł 
1 Sołectwo Borycz 600 – 60016 wyd. bieżące 

                  921 – 92109 wyd. bieżące 
12.000,00 
11.287,43 

   23.287,43 
2 Sołectwo Grabów                         600 – 60016 wyd. bieżące 

921 – 92195 wyd. bieżące 
888,13 

10.000,00 
   10.888,13 
3 Sołectwo Izbicko 600 – 60016 wyd. bieżące 

921 – 92109 wyd. bieżące 
921 – 92195 wyd. bieżące 

13.327,43 
3.874,78 

21.545,59 
   38.747,80 
4 Sołectwo Krośnica                       600 – 60016 wyd. bieżące 

921 – 92109 wyd. bieżące 
921 – 92195 wyd. bieżące 

3.000,00 
21.000,00 
14.747,80 

   38.747,80 
5 Sołectwo Ligota Czamborowa                     600 – 60016 wyd. bieżące 

921 – 92109 wyd. bieżące 
921 – 92195 wyd. bieżące 

5.100,00 
800,00 

19.402,31 
   25.302,31 
6 Sołectwo Otmice                          600 – 60016 wyd. bieżące 

600 – 60016 wyd. majątkowe 
921 – 92109 wyd. bieżące 
921 – 92195 wyd. bieżące 

17.242,00 
12.712,00 
3.874,78 
4.919,02 

   38.747,80 
7 Sołectwo  Poznowice                   600 – 60016 wyd. bieżące 

921 – 92195 wyd. bieżące 
13.258,36 
6.813,00 

   20.071,36 
8 Sołectwo  Siedlec                         

 
600 – 60016 wyd. bieżące 
921 – 92109 wyd. bieżące 
921 – 92195 wyd. bieżące 

12.000,00 
1.000,00 
9.899,95 

   22.899,95 
9 Sołectwo  Sprzęcice                       600 – 60016 wyd. bieżące 

921 – 92195 wyd. bieżące 
7.700,00 
4.505,56 

   12.205,56 
 10 Sołectwo  Suchodaniec                600 – 60016 wyd. bieżące 

900 – 90015 wyd. majątkowe 
921 – 92109  wyd. bieżące 
921 -  92195 wyd. bieżące 

7.500,00 
6.500,00 
2.658,00 
9.922,99 

   26.580,99 
 11 Sołectwo   Utrata                                           926  - 92605 wyd. bieżące 10.733,14 

   10.733,14 
 RAZEM:  268.212,27 
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Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXI.174.2020 
Rady Gminy Izbicko 
z dnia 26 października 2020 r. 

Plan dochodów na zadania zlecone na 2020 rok 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 
2020 (zł) 

010   Rolnictwo i łowiectwo 374.445,37 
 01095  Pozostała działalność 374.445,37 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

374.445,37 

750   Administracja publiczna 67.142,00 
 75011  Urzędy Wojewódzkie 44.586,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

44.586,00 

 75056  Spis powszechny i inne 22.556,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

22.556,00 

751   Urzędy naczel.organów władzy państwow.  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

51.982,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa  

1.114,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

1.114,00 

 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 50.868,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

50.868,00 

752   Obrona narodowa 400,00 
 75212  Pozostałe wydatki obronne 400,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

400,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

8.850,00 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7A86D529-8EE3-49A1-BE80-22F1D5F557F7. podpisany Strona 1



 75414  Obrona cywilna 8.850,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

8.850,00 

801   Oświata i wychowanie 47.250,27 
 80153  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

47.250,27 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

47.250,27 

852   Pomoc społeczna 239,42 
 85215  Dodatki mieszkaniowe 239,42 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

239,42 

855   Rodzina 6.956.007,70 
 85501  Świadczenie wychowawcze 5.623.000,00 
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone gminom (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

5.623.000,00 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1.149.000,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

1.149.000,00 

 85503  Karta Dużej Rodziny 107,70 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

107,70 

 85504  Wspieranie rodziny 178.900,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

178.900,00 
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 85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów 

5.000,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

5.000,00 

   OGÓŁEM  DOCHODY 7.506.316,76 
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Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXI.174.2020 
Rady Gminy Izbicko 
z dnia 26 października 2020 r. 

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2020 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 (zł) 

010   Rolnictwo i łowiectwo 374.445,37 
 01095  Pozostała działalność 374.445,37 
  4430 Różne opłaty i składki 374.445,37 
750   Administracja publiczna 67.142,00 
 75011  Urzędy wojewódzkie 44.586,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.927,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.176,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 
882,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 901,00 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00 
 75056  Spis powszechny i inne 22.556,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.260,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.131,73 
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 
448,27 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 716,00 
751   Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa  
51.982,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 

1.114,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 931,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 
23,00 

 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 50.868,00 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 31.100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 936,76 
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 
97,90 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.038,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.300,51 
  4300 Zakup usług pozostałych 182,59  
  4410 Podróże służbowe krajowe 212,24 
752   Obrona narodowa 400,00 
 75212  Pozostałe wydatki obronne 400,00 
  4700 Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej 400,00 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
8.850,00 

 75414  Obrona cywilna 8.850,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.396,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.272,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 
182,00 
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801   Oświata i wychowanie 47.250,27 
 80153  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

47.250,27 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 467,82 
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 46.782,45 
852   Pomoc społeczna 239,42 
 85215  Dodatki mieszkaniowe 239,42 
  3110 Świadczenia społeczne 239,42 
855   Rodzina 6.956.007,70 
 85501  Świadczenie wychowawcze 5.623.000,00 
  3110 Świadczenia społeczne 5.575.608,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.000,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.500,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 
800,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 4.592,00 
  4700 Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej 500,00 
 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1.149.000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 1.078.734,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.366,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41.800,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 
800,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 
  4700 Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej 500,00 
 85503  Karta Dużej Rodziny 107,70 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67,70 
  4300 Zakup usług pozostałych 20,00 
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20,00 
 85504  Wspieranie rodziny 178.900,00 
  3110 Świadczenia społeczne 173.135,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.846,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 670,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 
96,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 309,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 844,00 
 85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów 

5.000,00 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.000,00 
   O G Ó Ł E M        7.506.316,76 
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