
 

 

UCHWAŁA NR XXV.197.2021 

RADY GMINY IZBICKO 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305) Rada Gminy Izbicko uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2021 (załącznik nr 1a do Uchwały 

Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXIII.183.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.) 

Dochody bieżące – zwiększenia kwota 167.533,00 zł 

Dział 750 – administracja publiczna 

§ 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 6.898,00 zł 

Dział 758 – różne rozliczenia 

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa kwota 156.635,00 zł 

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 4.000,00 zł 

Dochody bieżące – zmniejszenia kwota 1.500,00 zł 

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej kwota 1.500,00 zł. 

§ 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2021 (załącznik nr 2a, 2b do Uchwały 

Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXIII.183.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.) 

Wydatki bieżące – zwiększenia kwota 151.634,00 zł 

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 55.000,00 zł 

Dział 710 – działalność usługowa 

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego 
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- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 4.000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 34.000,00 zł 

Dział 750 – administracja publiczna 

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 6.934,00 zł 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 565,00 zł 

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3.500,00 zł 

Dział 851 – ochrona zdrowia 

Rozdział 85195 – pozostała działalność 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 4.000,00 zł 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 5.000,00 zł 

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 13.000,00 zł 

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 6.635,00 zł 

Rozdział 90095 – pozostała działalność 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 15.000,00 zł  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.000,00 zł  

Wydatki bieżące – zmniejszenia kwota 601,00 zł  

Dział 750 – administracja publiczna 

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 586,00 zł  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 15,00 zł  

Wydatki majątkowe – zwiększenia kwota 15.000,00 zł 

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne 

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 15.000,00 zł. 

§ 3. Dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2021 rok (załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady 

Gminy Izbicko nr XXIII.183.2020 z 21 grudnia 2020 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 XXIII.183.2020 z 21 grudnia 2020 r.) zgodnie z załącznikami nr 2a i 2b do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko. 
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§ 7. 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 XXV.197.2021 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

Zadania inwestycyjne w 2021 r. 

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota w złotych 

1. 400 40002 Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Izbicku 4.000,00 

2. 400 40002 Rozbudowa sieci wodociągowej w Otmicach przy osiedlu 4.000,00 

3. 600 60014 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. 100.000,00 

4. 600 60016 Przebudowa ul. Parkowej w Izbicku 15.000,00 

5. 600 60016 Przebudowa drogi Utrata-Krośnica „WIESTKA” 15.000,00 

6. 600 60016 Zarurowanie rowu przy ul. Wojska Polskiego w Boryczy 33.000,00 

7. 600 60016 Przebudowa ulicy Myśliwca w Krośnicy 200.000,00 

8. 600 60016 Remont nawierzchni ul. ks. Grohsa w Krośnicy 100.000,00 

9. 630 63003 Budowa wieży widokowej w miejscowości Utrata 10.000,00 

10. 700 70005 Zakup gruntu w Izbicku 10.000,00 

11. 750 75023 Termomodernizacja budynku urzędu gminy wraz z wymianą 

instalacji wewnętrznych 

500.000,00 

12. 754 75412 Budowa remizy strażackiej w OSP Borycz 15.000,00 

13. 801 80101 Budowa boiska przy ZSP w Otmicach 350.000,00 

14. 801 80104 Adaptacja budynku szkoły podstawowej na publiczne 

przedszkole w Izbicku 

1.150.000,00 

15. 852 85219 Adaptacja budynku na Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku 600.000,00 

16. 900 90001 Przebudowa kanalizacji ściekowej w m. Utrata 50.000,00 

17. 900 90001 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Leśna w Izbicku 6.000,00 

18. 900 90001 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Otmicach przy osiedlu 6.000,00 

19. 900 90001 Zakup szambowozu 250.000,00 

20. 900 90015 Budowa odcinka oświetlenia drogowego ul. Klonowa  

w Otmicach na działce nr 1/2 

4.000,00 

21. 900 90015 Budowa odcinka oświetlenia drogowego ul. Wiejska w Krośnicy 4.000,00 

22. 900 90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Ligonia w Suchodańcu 50.000,00 

23. 900 90015 Budowa odcinka oświetlenia ulicznego ul. 15 Grudnia w Ligocie 

Czamborowej 

20.000,00 

24. 921 92109 Wymiana pieca c.o. w budynku świetlicy w Ligocie 

Czamborowej 

20.000,00 

25. 921 92195 Wykonanie oświetlenia parkowego przy stawie w Izbicku 80.000,00 

   OGÓŁEM 3.596.000,00 
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Załącznik nr 2a 

 do uchwały nr XXV.197.2021 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

Plan dochodów na zadania zlecone na 2021 rok 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2021 

(zł) 

750   Administracja publiczna 50.756,00 

 75011  Urzędy Wojewódzkie 43.257,00 

  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 

43.257,00 

 75056  Spis powszechny i inne 7.499,00 

  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 

7.499,00 

751   Urzędy naczel. organów władzy państwow. kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

1.118,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa  

1.118,00 

  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 

1.118,00 

752   Obrona narodowa 1.000,00 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 1.000,00 

  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 

1.000,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.850,00 

 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 

852   Pomoc społeczna 45,57 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 45,57 

  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 

45,57 

855   Rodzina 6.308.500,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 4.997.000,00 

  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 

4.997.000,00 
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 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1.132.000,00 

  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 

1.132.000,00 

 85504  Wspieranie rodziny 177.000,00 

  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 

177.000,00 

 85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów 

2.500,00 

  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 

2.500,00 

   OGÓŁEM DOCHODY 6.370.269,57 
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Załącznik nr 2b 

 do uchwały nr XXV.197.2021 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2021 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2021                                                                                                                                                                              

 (zł) 

750   Administracja publiczna 50.756,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 43.257,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34.710,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.966,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 848,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.033,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00 

 75056  Spis powszechny i inne 7.499,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.798,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 993,50 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 142,50 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 565,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa  

1.118,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa 

1.118,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 935,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 23,00 

752   Obrona narodowa 1.000,00 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 1.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 500,00 

  4700 Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej 500,00 

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 182,00 

852   Pomoc społeczna 45,57 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 45,57 

  3110 Świadczenia społeczne 45,57 

855   Rodzina 6.308.500,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 4.997.000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 4.954.884,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 4.816,00 

  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 

1.132.000,00 
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  3110 Świadczenia społeczne 1.062.230,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41.800,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.870,00 

  4700 Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej 500,00 

 85504  Wspieranie rodziny 177.000,00  

  3110 Świadczenia społeczne 171.300,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.803,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 662,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 95,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 840,00 

 85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów 

2.500,00 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.500,00 

   OGÓŁEM     6.370.269,57  
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