
 
Zarządzenie Nr 31 /2007 

Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 18.10. 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 
- Zarządzeniem Nr 17/2007 BGi M Izbica Kujawska z dnia 25.06.2007 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok 
- Uchwałą Nr IX/41/07 R G i M Izbica Kujawska z dnia 27.09.200r w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok. 
- Zarządzeniem Nr 29/2007 BG i M Izbica Kujawska z dnia 28.09.2007 r w sprawie 
dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok 

§ 2 
 
 
Dochody budżetu w wysokości 16.025 171. zł zastępuje się wyrazami 16.104.072 zł zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwoty 3.166.647 zł 
na kwotę 3.148.397zł  
Wydatki budżetu w wysokości 18.215.171 zł zastępuje się wyrazami 18.294.072 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwoty 3.166.647zł na 
kwotę 3.148.397 zł 

 
§ 3 

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



 Burmistrz Gminy i Miasta 
Bogdan Sadowski 



Załącznik nr 1 do  Zarządzenia nr 31/07Burmistrza G           
i M Izbica Kuj z dn  18.10..2007 r w sprawie 
dokonania zmian w budżecie g i m na 2007 rok 

                                                Zmiany w planie dochodów 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększe zmniej        Po     
zmianie    

750   Administracja publiczna      2.563    143.757 
  75011  Urzędy wojewódzkie      2.563      74.063 
  2010 Dot.cel otrzy z b p na real 

zad bież z za kadm rządowej
     2.563      71.263 

751   Urzędy nacz. org. pańt 
Kontr i ochr prawa oraz 
sądownictwa władz  

   10.761               14.321

 75108  Wybory do sejmu i senatu    10.761               13.021
  2010 Dot.celowe otrzym z b p na 

real z b z  zakr adm 
rządowej 

   10.761             13.021 

852    Pomoc społeczna     11.336  91.258       3.635.544 
  85214     Zasiłki i pom w nat oraz skł 

na ubezpieczenia em rent  
  91.258           538.344

  2010 Dot.celowe otrzym z b p na 
real z b z  zakr adm 
rządowej 

 
  

 31.574           111.307

  2030 Dot cel otrzym z b p na reali 
włas  zadań bieżących  
gminy 

        59.684           427.037

 85295  Pozostała działalność      11.336            149.000
  2030 Dot cel otrzym z b p na reali 

włas  zadań bieżących  
gminy 

     11.336            148.000
 

854   Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

   145.499             548.298

  85415  Pomoc materialna dla 
uczniów 

   145.499            453.298 

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

    
145.499  

           453.298 

     razem   170.159       91.258   16.104.072 
 
 

 
 
 



                                        Zadania zlecone dochody 
 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększ zmniej 
 

Po     
zmianie       

750   Administracja publiczna         2.563         71.263
 75011  Urzędy wojewódzkie         2.563         71.263
  2010 Dot cel otrzy z b p na real zadań 

biez z z adm rząd oraz innych 
zad zlec ustawami 

        2.563         71.263

751   Urzędy nacz org wł pań , kont 
i ochr prawa i sądownictwa 

      10.761         14.321

  75108  Wybory do sejmu i senatu       10.761         13.021
 
 

  2010  Dot cel otrzy z b p na real 
zadań biez z z adm rząd oraz 
innych zad zlec ustawami  

      10.761         13.021

852   Pomoc społeczna           31.574 2.930.881 
 85214  Zasiłki i pom w nat oraz skł na 

ubezpieczenia em rent 
      31.574     111.307 

  2010 Dot cel otrzy z b p na real zadań 
biez z z adm rząd oraz innych 
zad zlec ustawami 

     31.574     111.307 

       razem      13.324    31.574   3.148.397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2  do Zarządzenia  Nr 31/07                 
BGiM Izbica kuj z dnia  18.10..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 

750   Administracja publiczna       4.572      2.009  1.429.203 
 75011  Urzędy wojewódzkie       4.572      2.009       78.272 

  4010 Wynagrodzenia osobowe          554        54.488 
  4110 Składki na ubez społeczne          579        579       10.919 
  4120 Składki na fun pracy       1.430     1.430         1.430 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia        2.009          3.309 
751   Urzędy nacz org wł pań kontr oraz 

sądownictwa 
     11.022        261       14.321 

  75108  Wybory do sejmu i senatu      11.022        261      13.021 
  3030 Rózne wydat na rzecz os fizycznych        5.940         5.940 
  4110 Składki na ubez społeczne           436            436 
  4120 Składki na fun pracy             62              62 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe        2.533          2.533 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia        2.051          3.051 
  4300 Zakup usług pozostałych          138           862   
  4410 Podróże służbowe krajowe                    123           123 
801   Oświata i wychowanie           400        400 5.762.101 
 80101  Szkoły podstawowe           400        400 3.276.453 
  4240 Zakup pomocy naukowych         400        5.868 
  4410 Podróże służbowe krajowe           400         4.007 

852      Pomoc społeczna      13.336   93.258 4.160.319 
 85214   Zasiłki i pom w naturze oraz skł na ub

emeryt i rentowe 
    91.258      538.344

   3110  Świadczenia społeczne     91.258      536.694
  85228    Usługi op i specjalist usł opiek         2.000      164.977
   4300   Zakup usług pozostałych                    2.000       18.500 
 85295  Pozostała działaność       13.336      264.580 
  3110 Świadczenia społeczne       11.336      259.680 
  4300 Zakup usług pozostałych         2.000          4.900 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza     145.499           874.984
 85415   Pomoc materialna dla uczniów     145.499        453.298
  3240  Stypendia dla uczniow     145.499           381.768
   razem 174.829   95.928 18.294.072

     

                                         



                              Zadania zlecone – wydatki 
 
 

  rozdz     § Treść Zwieksz zmniej Po zmi 
750   Administracja publiczna    2.563         71.263 
 75011  Urzędy wojewódzkie    2.563         71.263 
  4010 Wynagrodz osobowe       554         54.488 
  4110 Składki na ubezp społeczne       579         10.919 
  4120 Składki na fundusz pracy    1.430           1.430 
751   Urzędy nacz org wł pań ,kont 

Prawa oraz sądownictwa  
 10.761       261         14.321 

  75108   Wybory do sejmu i senatu   10.761        261        13.021 
  3030 Różne wydat na rzecz os fiz     5.940           5.940 
  4110 Składki na bez społeczne        436              436 
  4120 Składki na fund pracy          62                62 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe     2.533           2.533 
  4210  Zakup materiałów i wyposażen    2.051            3.051 
  4300  Zakup usług pozostałych               138             862 
   4410  Podróże służbowe krajowe              123             137 
852    Pomoc społeczna     31.574   2.851.148 
 85214  Zasiłki i pomoc w nat oraz skł n

em i rentowe 
   31.574      111.307 

  3110 Świadczenia społeczne    31.574      111.307 
   razem 13.324   31.574    3.148.397 

 
 
 



 
                                                  Uzasadnienie 
 
W budżecie gminy i miasta na 2007 rok  dokonuje się  zmian po stronie dochodów i 
wydatków na podstawie otrzymanych pism z Kujawsko Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu  zwiększające dotacje z 
przeznaczeniem na pokrycie kosztów  wydawania dowodów osobistych w wysokości 
2.563 zł , na pomoc społeczną z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 
programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 11.336 
zł , na edukacyjną opiekę wychowawczą z przeznaczeniem na dofinansowanie 
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 
145.499 zł oraz zmniejszono dotację na pomoc społeczną w wysokości 91.258 zł na 
wypłatę zasiłków stałych i okresowych. Zwiększa się środki na podstawie pisma z  
Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku  na zadania związane z 
przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu w wysokości 10.761 zł  zł  oraz 
dokonuje się przeniesień środków w szkołach podstawowych na kwotę 400 zł z 
przeznaczeniem na wypłatę delegacji w szkole podstawowej w Błenne , oraz w 
pomocy społecznej z w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za transport i 
przechowywanie żywności 
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