
Zarządzenie Nr 13 /2007 
Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

z dnia 16.05. 2007 roku 
 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 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 VI/29/07 R G i M Izbica Kujawska z dnia 29.03.2007 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu 
- Zarządzeniem Nr 10/2007 B.G i M Izbica Kujawska z dnia 31 marca 2007 r w sprawie 
dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r 
-zarządzenia Nr 11/2007BGiM Izbica Kujawska z dnia 01.04.2007 r w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok 

§ 2 
 
 
Dochody budżetu w wysokości 15.499.374 zł zastępuje się wyrazami 15.711.160 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwoty 2.969.000 zł na 
kwotę 3.132.506 zł  
Wydatki budżetu w wysokości 17.399.374 zł zastępuje się wyrazami 17.611.160 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwoty 2.969.000 zł na 
kwotę 3.132.506 zł 

§ 3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta 

 
 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Bogdan Sadowski 



Załącznik nr 1 do  Zarządzenia nr 13/07Burmistrza G i 
M Izbica Kuj z dn  16.05..2007 r w sprawie dokonania 
zmian w budżecie g i m na 2007 rok 

 
 
 
 
 

                              Zmiany w planie dochodów 
 

 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększ zmniejsz Po     
zmianie 

010   Rolnictwo i łowiectwo     163.506        163.506 
  01095  Pozostała dziłalność     163.506         163.506 
   2010  Dot cel otrzymane z budżetu 

państwa na real zadań biez z 
zakresi adm rząd oraz innych 
zad zlec gminie ustawami 

   163.506          163.506 

852    Pomoc społeczna       48.280     3.585.080 
 85219    Ośrodki pomocy społecznej         4.436        144.236 
     2030  Dot celowa otrzymana z b.p na 

realizacje własnych zadań 
gminy  

        4.436       144.236 
 
 

 85295  Pozostała działalność      43.844     105.144 
  2030 Dot cel otrzym z b p na Real 

włas zadań biez gminy 
     43.844     105.144 

     razem    211.786  15.711.160 
 

                                                    Zadania zlecone dochody 
 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększ zmniejsz Po     
zmianie 

010   Rolnictwo i łowiectwo     163.506        163.506 
  01095  Pozostała dziłalność     163.506         163.506 
 
 
 
 

  2010  Dot cel otrzymane z budżetu 
państwa na real zadań biez z 
zakresi adm rząd oraz innych 
zad zlec gminie ustawami 

    163.506         163.506 

   razem   163.506  3.132.506 
 

 



Załącznik nr 2  do Zarządzenia  Nr13/07                    
BGiM Izbica kuj z dnia  16.05..2007 w 
sprawie dokonania zmian w  budżecie  g i m 
na 2007 r. 

 

                        Zmiany w planie wydatków 
Dz Roz   §                  Treść  zwiększ Zmniej  po 

zmianie 
Po zmian 

010   Rolnictwo i Łowiectwo      163.506      177.547 
 01095  Pozostała działalnośc      163.506           171.306 
  3030 Różne wydatki na rzecz os fizyczny      160.300      160.300 
   4110 Składki na ubezpieczenie społeczne             344             344 
   4120 Składki na fundusz pracy               49              49 
    4170 wynagrodzenia bezosobowe          2.000              2.000 
   4210 zakup materiałów i wyposażenia             413                 913 
  4300  Zakup usług pozostałych                            400           3.400 
600   Transport i Łączność          7.500      7.500  1.721.663 
 60016  Drogi publiczne gminne       7.500   1.695.163
  4300 Zakup usług pozostałych       7.500     137.500 
 60095  Pozostała działalność         7.500          7.500 
  4300 Zakup usług pozostałych         7.500          7.500 
750   Administracja publiczna            500        500 1.435.093 
 75023  Urzędy gmin            500        500  1.280.284 
  4280 Zakup usług zdrowotnych            500        500         1.500 
  4300 Zakup usług pozostałych                    500       78.300 

   Oświata i wychowanie         4.198     4.198 5.623.358 801 
80195  Pozostała działalność         4.198     4.198      59.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia      4.198      24.102 
  4440 Odpis na zakładowy f.ś s         4.198       34.898 
852   Pomoc społeczna       49.280      1.000 4.074.175 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej         4.436     167.013 
  4010 Wynagrodzenia osobowe         4.436     118.067 
 85228  Usługi opiekuńcze      1.000    167.977 
  4300 Zakup usług pozostałych       1.000     21.500 
 85295  Pozostała działalność       44.844   
  3110  Świadczenia społeczne       43.844    179.644 
  4300 Zakup usług pozostałych         1.000        1.900 

 

   razem     224.984      13.198 17.611.160  
                                          
 
 
 



                              Zadania zlecone – wydatki 
 
 

Dz rozdz     § Treść zwiekszenie Po zmianie 
010   Rolnictwo i łowiectwo 163.506    163.506 
 01095  Pozostała działalność 163.506    163.506 
  3030 Różne wydatki na rzecz os fizyczny 160.300    160.300 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne        344           344 
  4120 Składki na fundusz  pracy          49             49 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia        413           413 
  4300 Zakup usług pozostałych       400            400 
           razem 163.506 3.132.506 

 
 
                                                  Uzasadnienie 
 
W budżecie gminy i miasta na 2007 rok  dokonuje się  zmian po stronie dochodów i 
wydatków na podstawie otrzymanych pism z Urzędu Wojewódzkiego Wydział 
Finansów i budżetu zwiększające środki na  zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w 
wysokości 163.506 zł , na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 43.844 zł oraz na wypłatę dodatków w 
wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 
wymiarze czasu pracy w wysokości 4.436 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień w dziale 
pomiędzy rozdziałami i paragrafami 
- w rozdziale drogi gminne dokonuje się zmniejszenia w kwocie 7.500 zł z 
przeznaczeniem na zapłatę za sporządzenie opracowania „ Planu Rozwoju lokalnego 
dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2007-2015 „  
-  w rozdziale urzędy gmin dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 500 
zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na badania lekarskie pracowników  
- w dziale oświata i wychowanie  rozdział pozostała działalność dokonuje się 
przeniesień pomiędzy paragrafami  kwotę 4.198 zł z przeznaczeniem  na zwiększenie 
odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów  będących nauczycielami. 
- w  rozdziale usługi opiekuńcze dokonuje się zmniejszenia kwoty 1.000 zł z 
przeznaczeniem na zapłatę za transport żywności do opieki społecznej  
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