
UCHWAŁA NR XXIII.182.2020 
RADY GMINY IZBICKO 

z dnia 21 grudnia 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 44.000,00 zł 
Dział 020 – leśnictwo 
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze kwota 10.000,00 zł 
Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 18.000,00 zł 
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw kwota 6.000,00 zł 
§ 0690 – wpływy z różnych opłat kwota 5.000,00 zł 
Dział 855 – rodzina 
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 5.000,00 zł 
 
Dochody bieżące – zmniejszenia kwota 7.646,00 zł 
Dział 801 – oświata i wychowanie 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 7.646,00 zł 
 
Dochody majątkowe – zwiększenia kwota 9.600,00 zł 
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości kwota 9.600,00 zł 

§ 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2020 (załącznik nr 2a 
i 2b do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XIV.103.2019 z dnia 16.12.2019 r.) 
Wydatki bieżące – zwiększenia kwota 49.909,00 zł 
Dział 801 – oświata i wychowanie 
Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 3.955,00 zł 
Rozdział 80104 – przedszkola 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 45.954,00 zł 
 
Wydatki bieżące – zmniejszenia kwota 3.955,00 zł 
Dział 801 – oświata i wychowanie 
Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 690,00 zł 
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdział 85401 – świetlice szkolne 
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- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 710,00 zł 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.455,00 zł 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.100,00 zł 

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

Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Andrzej Kapica 
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