
UCHWAŁA NR XLIII/205/2014
RADY GMINY IZBICKO

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646.) Rada Gminy Izbicko 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2014 (załącznik nr 1a do 
Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXXIX/175/2013 z 16.12.2013 r.): 
Dochody bieżące – zwiększenia kwota 178.502,90 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 gminom kwota 158.328,72 zł 
Dział 852 – pomoc społeczna 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 10.934,18 zł 
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  gmin 
kwota 9.240 zł

§ 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2014 (załącznik nr 2a do 
Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXXIX/175/2013 z 16.12.2013 r. )
Wydatki bieżące – zwiększenia kwota 184.502,90 zł
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 
Rozdział 01095 – pozostała działalność 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 158.328,72 zł 
Dział 600 – transport i łączność 
Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.000 zł 
Dział 750 – administracja publiczna 
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.000 zł 
Dział 852 – pomoc społeczna 
Rozdział 85206 – wspieranie rodziny 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 500 zł 
Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 106,18 zł 
Rozdział 85295 – pozostała działalność 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 10.500 zł 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 328 zł 
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 9.240 zł 
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Rozdział 92195 – pozostała działalność 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3.500 zł 

Wydatki bieżące – zmniejszenia kwota 6.000 zł
Dział 600 – transport i łączność 
Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.000 zł 
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Dział 750 – administracja publiczna 
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.000 zł 
Dział 852 – pomoc społeczna 
Rozdział 85206 – wspieranie rodziny 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 500 zł 
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3.500 zł 

Wydatki majątkowe – zwiększenia kwota 100.000 zł
Dział 600 – transport i łączność 
Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne 
- wydatki inwestycyjne kwota 100.000 zł 

Wydatki majątkowe – zmniejszenia kwota 100.000 zł
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód 
- wydatki inwestycyjne kwota 100.000 zł 

§ 3. Dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2014 rok (załącznik nr 4 do Uchwały 
Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXXIX/175/2013 z 16.12.2013 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 XXXIX/175/2013 z 16.12.2013 r.) zgodnie 
z załącznikiem 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 Izbicko

Henryk Zettelmann
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/205/2014 
Rady Gminy Izbicko 
z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

Zadania inwestycyjne w 2014 r. 

Planowane wydatki

z tego źródła finansowania
Lp Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne 
koszty 

finansowe
rok 

budżetowy 
2014 

(8+9+10+11)

dochody 
własne 

jst

kredyty i 
pożyczki

środki 
pochodzące 

z innych 
źródeł

środki 
wymienione 
w art.5 ust.1 

pkt 2 i 3 
u.f.p

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 

koordynująca 
wykonanie 
programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.  400  40002 
   Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej 

i Myśliwca w Krośnicy  60.000  60.000  60.000  0  0  0  Urząd Gminy 
w Izbicku

2.  400  40002 
   Przebudowa Stacji Wodociagowej w Siedlcu z budową 

zbiornika na wodę wraz z budową magistrali 
wodociągowej Siedlec-Sprzęcice 

 1.100.000  320.000  0  320.000  0  0  Urząd Gminy 
w Izbicku

3.  600  60014 
  

 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op.  50.000  50.000  50.000  0  0  0  Urząd Gminy 
w Izbicku

4.  600  60016 
   Wykonanie chodnika przy ulicy Mickiewicza 

w Suchodańcu  200.000  5.000  5.000  0  0  0  Urząd Gminy 
w Izbicku

5.  600  60016 
   Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w sołectwach 

Borycz i Krośnica  100.000  100.000    100.000  0  0  Urząd Gminy 
w Izbicku

6.  754  75412 
  Zakup zestawu hydraulicznego do 

ratownictwa drogowego  21.000  21.000  21.000  0  0  0  Urząd Gminy 
w Izbicku

7.  900  90001 
  

 Udziały w spółce międzygminnej WIK Opole  5.250.000  350.000  0  350.000  0  0  Urząd Gminy 
w Izbicku

8.  921  92195 
   Stworzenie nowoczesnej bazy do organizacji imprez 

kulturalnych o zasięgu międzygminnym  115.000  115.000  41.000  0  0  74.000  Urząd Gminy 
w Izbicku

    OGÓŁEM  1.021.000 177.000 770.000 0 74.000  
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Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIII/205/2014 
Rady Gminy Izbicko 
z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

Plan dochodów na zadania zlecone na 2014 rok 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 
2014 (zł)

010   Rolnictwo i łowiectwo 158.328,72
 01095  Pozostała działalność 158.328,72
  2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 

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

158.328,72

750   Administracja publiczna 59 683,00
 75011  Urzędy Wojewódzkie 59 683,00
  2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 

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

59 683,00

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

10.322,00

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

950,00

  2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

950,00

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.372,00
  2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

9372,00

752   Obrona narodowa 1.000,00
 75212  Pozostałe wydatki obronne 1.000,00
  2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

1.000,00

852   Pomoc społeczna 689 507,20
 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

672 000,00

  2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

672 000,00

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne

2.000,00

  2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

2.000,00
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gmin) ustawami 
 85215  Dodatki mieszkaniowe 189,20
  2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

189,20

 85231  Pomoc dla cudzoziemców 1.200,00
  2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 

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

1.200,00

 85295  Pozostała działalność 14.118,00
  2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 

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

14.118,00

   OGÓŁEM DOCHODY 918.840,92
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Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XLIII/205/2014 
Rady Gminy Izbicko 
z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

Plan wydatków na zadania zlecone  na rok 2014 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2014 
(zł)

010 Rolnictwo i łowiectwo 158.328,72
01095 Pozostała działalność 158.328,72

4430 Różne opłaty i składki 158.328,72
750 Administracja publiczna 59 683,00

75011 Urzędy wojewódzkie 59.683,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.379,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 504,00
4440 Odpis na ZFŚS 600,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

10.322,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

950,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.372,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.394,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.978,00

752 Obrona narodowa 1.000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00

852 Pomoc społeczna 689.507,20
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

672 000,00

3110 Świadczenia społeczne 637.927,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16.319,00
4120 Składki na FP 245,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.849,00
4440 Odpis na ZFŚS 660,00
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4700 Szkolenia pracowników niebędących  czł.korpusu służby 
cywilnej 

1.500,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne

2.000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 189,20

3110 Świadczenia społeczne 189,20
85231 Pomoc dla cudzoziemców 1.200,00

3110 Świadczenia społeczne 1.200,00
85295 Pozostała działalność 14.118,00

3110 Świadczenia społeczne 13.700,00
4300 Zakup usług pozostałych 418,00

O G Ó Ł E M 918.840,92 
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