
Zarządzenie Nr 17 /2007 
Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

z dnia 25.06. 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 11/2007 B G i M Izbica Kujawska z dnia 01.04.2007 r w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok 
- Zarządzenia Nr 13 /2007 B G i M Izbica Kujawska z dnia 16.05.2007 r w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok 
- Uchwały Nr VIII/35/07 R.G i M Izbica Kujawska z dnia 22.06.2007 r w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy i miasta 2007 rok 

§ 2 
 
Dochody budżetu w wysokości 15.706.007 zł zastępuje się wyrazami 15.828.909 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwoty 3.132.506 zł na 
kwotę 3.164.387 zł  
Wydatki budżetu w wysokości 17.896.007 zł zastępuje się wyrazami 18.018.909 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwoty 3.132.506 zł na 
kwotę 3.164.387 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 17/07Burmistrza G i M 
Izbica Kuj z dn  25.06..2007 r w sprawie dokonania zmian w 
budżecie g i m na 2007 rok 

                                                Zmiany w planie dochodów 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększenie  Po     
zmianie       

801   Oświata  i  Wychowanie     30.000    
    85.030 

  80195  Pozostała działalność     30.000     
    30.000 

   2030  Dot cel otrzymane z budżetu 
państwa na real własnych 
zadań  bieżących gminy 

    30.000        
    30.000 

852    Pomoc społeczna     92.902    
 3.678.982 

 85214    Zasiłki i po moc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

     92.902    
    629.602 

     2010  Dot celowa otrzymana z b.p na 
realizacje  zadań biez gminy  z 
za kadm rząd oraz Inn zadań zl 
gminie ustawami 

     31.881   
    142.881 
 
 

  2030 Dot cel otrzym z b p na 
realizację własnych  zadań 
bieżących  gminy 

     61.021    486.721 

     razem 122.902 15.828.909 
 

                                                    Zadania zlecone dochody 
 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększ  Po     
zmianie            

852   Pomoc społeczna     31.881      2.930.881 
  01095  Pozostała działalność     31.881         142.881 
 
 
 
 

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

    31.881          142.881 

   razem   31.881      3.164.387 
 

 



Załącznik nr 2  do Zarządzenia  Nr1707                     
BGiM Izbica kuj z dnia  25.06..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              37           37    177.547 
 01095  Pozostała działalnośc              37           37    171.306 
  4300  Zakup usług pozostałych                           37        3.363 
  4430 Różne opłaty i składki              37         4.037 
600   Transport i Łączność       70.000     70.000  2.631.663 
 60016  Drogi publiczne gminne       70.000     70.000  2.605.163 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia       70.000      230.000 
  4300 Zakup usług pozostałych      70.000       67.500 
750   Administracja publiczna         1.468       1.468  1.426.640 
 75023  Urzędy gmin         1.468       1.468  1.271.831 
  3020 Wydat osob niemal do wynagrodzeń            468             468 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia        1.468     127.683 
  4280 Zakup usług zdrowotnych         1.000                  2.500 
801    Oświata i wychowanie       42.324     12.324  5.653.358 
 80101  Szkoły podstawowe         2.014       2.014  3.257.434 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne           314      148.258 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne          742     398.305 
  4240 Zakup pomocy naukowych            72        6.268 
  4410 Podróże służbowe krajowe       1.200        3.607 
  4700 Szkolenia pracowników          1.700         2.200 
 80110  Gimnazja        9.000  1.575.819 
  4260 Zakup energii        9.000       29.000 
 80113  Dowożenie uczniów do szkół           110         110    239.773 
  4280 Zakup usług zdrowotnych           100           100 
  4430 Różne opłaty i składki          110        2.890 
  4440 Odpis na z. f.ś s             10         1.610 
 80195  Pozostała działalność      31.200      10.200      80.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia       10.200      13.902 
  4300 Zakup usług pozostały      31.200       31.200 
852   Pomoc społeczna      93.958      1.056 4.168.077 
 85212  Św ro.,zal al. sk na ub m,ren z ub sp            56           56  2.773.000 
  4040 Dodatkowe wynagrodz roczne            56         2.008 
  4410 Podróże służbowe krajowe            56           944 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze      92.902     629.602 

 



  3110 Świadczenia społeczne      92.902      627.952 
 85228  Usługi opiekuńcze      1.000     166.977 
  4300 Zakup usług pozostałych       1.000      20.500 
 85295  Pozostała działalność        1.000     183.644 
  4300 Zakup usług pozostałych        1.000         2.900 
900   Gospodarka komu i ochrona środ       11.000   11.000 2.392.143 
 90004  Utrzym zieleni w miastach i gminie        5.000       50.200 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia        5.000       15.000 
 90095  Pozostała działalność        6.000   11.000    120.400 
  4210 Zakup materiałow i wyposażenia      5.000     25.000 

 

  4300 Zakup usług pozostałych      6.000     44.000 
  4430 Rózne opłaty i składki       6.000        7.500 
921   Kultura i ochrona dziedz narodow          410        410   268.739 
 92116  Biblioteki          410        410     86.462 
  4270 Zakup usług remontowych          300           300 
  4300 Zakup usług pozostałych         410       3.180 
  4700 Szkolenie pracowników          110           110 
       
   razem     219.197     96.295 18.018.909

 

                                          
 
 
 
                              Zadania zlecone – wydatki 
 
 

Dz rozdz     § Treść Zwieksz zmn Po zmi 
852   Pomoc społeczna   31.937    56 2.930.881
 85212  Swiad  rodz zal al. oraz skl na ub sp          56    56 2.773.000
  4040  Dodatkowe wynagr roczne          56          2.008
  4410 Podróze służb krajowe            56              944
 85214    Zasiłki i POM w nat oraz skl na ub   31.881       142.881
  3110  Świadczenia społeczne  31.881                 142.881
           razem   31.937   56 3.164.387

 
 



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 w Bydgoszczy zwiększające dotację na następujące zadania: w 
dziale oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 30.000 zł      
z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 
zawodowego młodocianych pracowników , w dziale pomoc społeczna zwiększa się 
środki w kwocie 92.902 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz na 
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Ponadto dokonuje się przeniesień 
środków  pomiędzy rozdziałami i paragrafami: 
W dziale łowiectwo i transport dokonuje się przeniesień na kwotę  37 zł  , z 
przeznaczeniem na zapłatę  ubezpieczenia świetlic wiejskich 
W dziale transport i łączności dokonuje się przeniesień na kwotę 70.000 zł z 
przeznaczeniem na zakup kamienia na drogi gminne . 
W dziale administracja publiczna przenosi się środki w kwocie 1.468 zł z 
przeznaczeniem na zapłatę za badania lekarskie pracowników w wysokości  1.000 zł 
oraz na wypłatę odprawy pośmiertnej w kwocie 468 zł. 
W dziale oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe dokonuje się 
przeniesień na kwotę 2.014 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne 
w wysokości 314 zł, na szkolenie pracowników 1.700 zł , w rozdziale gimnazja 
dokonuje się zwiększenia o kwotę 9.000 zł  z przeznaczeniem na zakup oleju 
opałowego środki przenosi  się z rozdziału pozostała działalność, w rozdziale 
dowożenie uczniów do szkół przenosi się kwotę  110 zł w celu zapłaty za badania 
lekarskie 100 zł oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 zł 
W dziale pomoc społeczna  - rozdział świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne 
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne , rentowe z ubezpieczenia społecznego 
dokonuje się przeniesień na kwotę 56 zł z przeznaczeniem wypłatę dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego, w rozdziale usługi opiekuńcze dokonuje się zmniejszenia o 
kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za transport żywności do opieki 
społecznej 
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesień na kwotę 
11.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni 5.000 zł oraz na opłatę sądową  od 
złożonych wniosków o zasiedzenie nieruchomości w Izbicy na działkach w ulicach 
Słubickiego, Augustowskiej, Plac Wolności. 
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