
 
Zarządzenie Nr 35 /2007 

Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 29.11. 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 
- Zarządzeniem Nr 31/2007 BGiM Izbica Kujawska z dnia 18.10.2007 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2007 rok 
- Uchwałą Nr X/51/07 R G i M Izbica Kujawska z dnia 23.11.2007 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2007 rok. 

§ 2 
 
Dochody budżetu w wysokości 16.567.217 zł zastępuje się wyrazami 16.570.899 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwoty 3.148.397 zł na kwotę 3.104.570 zł  
Wydatki budżetu w wysokości 18.757.217 zł zastępuje się wyrazami 18.760.899 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwoty 3.148.397 zł na kwotę 3.104.570 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 35/07Burmistrza G           
i M Izbica Kuj z dn  29.11..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    

010   Rolnictwo i łowiectwo  113.574     303.980 
 01095  Pozostała działalność  113.574     294.580 
  2010 Dot.cel otrzy z b p na real 

zad bież z za kadm rządowej
 113.574     277.080 

801    Oświata i wychowanie    15.995           148.021 
 80195  Pozostałą działalność     15.995             75.995 
  2030 Dot cel otrzym z b p na reali 

włas  zadań bieżących  
gminy 

    15.995             75.995 

852    Pomoc społeczna       157.401       3.478.143 
 85212  Świadczenia rodzinne  152.000     2.621.400 
  2010 Dot.cel otrzy z b p na real 

zad bież z zak adm rządowej
 152.000     2.621.000 

 85213  Składki na ub zdr opł za 
osobypob niekt świadczenia

    1.924          13.076 

  2010 Dot.cel otrzy z b p na real 
zad bież z zak adm rządow 

    1.924          13.076 

  85214     Zasiłki i pom w nat oraz skł 
na ubezpieczenia em rent  

     3.477         534.867 

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

 
  

    3.477        107.830 

854   Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

    31.514          579.812 

  85415  Pomoc materialna dla 
uczniów 

    31.514          484.812 

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

    31.514          484.812 

     razem   161.083       157.401   16.570.899 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                              Zadania zlecone dochody 
 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększ zmniej 
 

Po     
zmianie          

010   Rolnictwo i łowiectwo    113.574      277.080 
 01095  Pozostała działalność    113.574      277.080 

 
 

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

   113.574      277.080 

852   Pomoc społeczna       157.401 2.741.906 

 85212  Świadczenia rodzinne  152.000 2.621.000 

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

 152.000 2.621.000 

 85213  Składki na bez zdrow opł za osoby 
pobier niekt świadczenia 

    1.924     13.076 

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

     1.924     13.076 

 85214  Zasiłki i pom w nat oraz skł na 
ubezpieczenia em rent 

      3.477     107.830 

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

      3.477     107.830 

       razem      113.574    157.401   3.104.570 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2  do Zarządzenia  Nr 35/07                 
BGiM Izbica kuj z dnia  29.11.2007 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      113.574        399.089 
 01095  Pozostała działalność      113.574        313.448 
  3030 Różne wydatki na rzecz os. fizycznych      111.347        271.647 
  4110 Składki na ubezp społeczne             321               665 
  4120 Składki na f.p               46                 95 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe          1.860            3.860 
750   Administracja publiczna         12.512       12.512    1.429.203 
 75023  Urzędy gmin         12.512     12.512    1.271.831 

  4010 Wynagrodzenia osobowe                 5.612       724.741 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne           3.312         56.100 
  4120 Składki na  fund pracy           2.300         19.951 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia       6.900      120.783 
  4260 Zakup energii            3.000              19.000 
  4270  Zakup usług remontowych           3.900           6.900 
751   Urzędy nacz org wł pań kontr oraz sądow             310         310        14.321 
  75108  Wybory do sejmu i senatu             310         310        13.021 
  4120 Składki na fun pracy                 1               63 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia               26           3.077 
  4260 Zakup energii             133             133 
  4300 Zakup usług pozostałych         310            552    
  4370 Opłaty z tyt zakupu usł tele telefonii stacj             150                    150 
801   Oświata i wychowanie        33.584   17.589   5.778.096 
 80101  Szkoły podstawowe        13.249   13.249   3.276.453 
  4210 Zakup materiałów        10.375       107.082 
  4260 Zakup energii             946     7.362     143.936 
  4240 Zakup pomocy naukowych         690         5.178 
  4270 Zakup usług remontowych          1.000        685       16.415 
  4280 Zakup usług zdrowotnych             400          2.800 
  4300 Zakup usług pozostałych      3.346       23.154 
  4370 Opłaty z tyt zakupu usł tele telefonii stacj             166          8.366 
  4410 Podróże służbowe krajowe      1.000         3.007 
  4440 Odpis na zak fun św socjal              362      143.188 
  4700 Szkolenia pracowników          166        2.034 
 80110  Gimnazja           2.840      2.840 1.621.043 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia           2.665       95.387 
  4240 Zakup pomocy naukowych                   800       3.060 
  4270 Zakup usług remontowych          750     26.850 
  4280 Zakup usług zdrowotnych             125           425 



  4740 Zakup mater pap do sprz drukarskiego               50           350 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych         1.290          2.210 
 80195  Pozostała działalnośc       17.495        1.500      125.995 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia         1.500        12.402 
  4240 Zakup pomocy naukowych          1.995           1.995 
  4300 Zakup usług pozostałych        15.500          76.700 
852      Pomoc społeczna             843     158.244     4.002.918 
 85212  Świadczenia rodzinne       152.000     2.621.000 
  3110 Świadczenia społeczne      152.000     2.524.224 
 85213  Składki na ubezb zdrowotne          1.924          13.076 
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne          1.924          13.055 
 85214   Zasiłki i pom w naturze oraz skł na ubez em

rentowe 
          3.477        534.867 

   3110  Świadczenia społeczne           3.477        533.217 
   85219    Ośrodki pomocy społecznej           843            843        171.577 
    4010  Wynagrodzenia osobowe           700               122.567 
   4110  Składki na ubezp społeczne            125           22.531 

  4120 Składki na f p             18             3.114 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia           843            3.657 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza       34.014       2.500        906.498 
 85401  Świetlice szkolne         2.500       2.500        421.686 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych         2.000           11.506 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne        2.000          18.799 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia            500           11.500 
  4300 Zakup usług pozostałych           500            3.000 
 85415   Pomoc materialna dla uczniów       31.514          484.812 
  3240  Stypendia dla uczniow       31.514             413.282 
   razem 187.825   184.143 18.760.899 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              Zadania zlecone – wydatki 
 
 

  rozdz     § Treść Zwieksz zmniej Po zmi 
010   Rolnictwo i łowiectwo    113.574          277.080 
 01095  Pozostała działalnośc    113.574          277.080 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz    111.347          271.647 
  4110 Składki na ubezp społeczne           321                 665 
  4120 Składki na fundusz pracy             46                   95 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe        1.860              3.860 
852    Pomoc społeczna     157.401      2.741.906 
 85212  Świadczenia rodzinne    152.000      2.621.000 
  3110 Świadczenia społeczne    152.000      2.524.224 
 85213  Składki na ubezpiecz  zdrow        1.924           13.076 
  4130 Składki na ubezpiecz zdrowotne        1.924           13.055 
 85214  Zasiłki i pomoc w nat oraz skł na ub 

rentowe 
      3.477        107.830 

  3110 Świadczenia społeczne       3.477        107.830 

751   Urzędy nacz org wł pań kontr oraz
sądownictwa 

            310         310        14.321 

  75108  Wybory do sejmu i senatu             310         310        13.021 

  4120 Składki na fun pracy                 1               63 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia               26           3.077 

  4260 Zakup energii             133             133 

  4300 Zakup usług pozostałych         310            552    

  4370 Opłaty z tyt zakupu usł tele telefonii             150                    150 

   razem 113.574 157.401    3.104.570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  w dziale 
rolnictwo i łowiectwo w kwocie 113.574 zł przeznaczeniem  na postępowanie w 
sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w dziale oświata i wychowanie  
w kwocie 15.995 zł z przeznaczeniem na zakup lektur do bibliotek szkolnych 1.995 zł 
oraz 14.000 zł  na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 
zawodowego młodocianych pracowników , w dziale pomoc społeczna dokonuje się 
zmniejszenia dotacji celowej w wysokości 157.401 zł w tym na wypłatę zasiłków 
rodzinnych 152.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1.924 zł , na 
wypłatę zasiłków  1.924 zł , w dziale edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się 
dotację w wysokości 31.514 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 
Ponadto dokonuje się przeniesień w rozdziałach i §§§ 
- urzędy gmin dokonuje się przeniesień na kwotę 12.512 zł z przeznaczeniem na 
wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego osobom odchodzących na emeryturę, 
na składki na fundusz pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, na 
energie elektryczna i wodę  oraz na usługi remontowe tj, naprawa centrali 
telefonicznej, maszyn i montaż okien 
- wybory do sejmu i senatu dokonuje się przeniesień środków na kwotę 310 zł z 
przeznaczeniem na zapłatę za energie i wodę , za  rozmowy telefoniczne , i zakup 
materiałów kancelaryjnych. 
- szkoły podstawowe  dokonuje się przeniesień środków na kwotę 13.249 zł w tym w 
szkole podstawowej w Izbicy 10.762 zł , w szkole podstawowej w Błenne 2.487 zł      
z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników , na energię , badania 
lekarskie, na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,  
- gimnazja  w rozdziale tym dokonuje się przeniesień w gimnazjum w Błenne na 
kwotę 2.840 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont obiektu, na badania 
lekarskie i na zakup materiałów papierniczych do drukarki, 
- ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przeniesień na kwotę 843 zł z 
przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników z okazji dnia pracownika 
socjalnego. 
- świetlice szkolne  dokonuje się przeniesień na kwoteę2.500 zł z przeznaczeniem na 
zakup środków czystości oraz na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli 
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