
 
ZARZĄDZENIE Nr 7/2007 

Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej  
z dnia 08 marca 2007 roku. 

W sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania 
budżetu gminy i miasta na 2006 rok. 

 
Na podstawie art.30 ust.1 art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzenie 
gminy/ Dz.U.Nr 142 poz.1591 z roku 2001 z późniejszymi zmianami / i art.199 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z 
2005 roku z późniejszymi zmianami / oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku 
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U.Nr 62 
poz.718 z 2000 roku ze zmianami/ 

Burmistrz Gminy i Miasta uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
 
Realizując uchwałę Nr XXIII Rady Gminy i miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006 
roku w sprawie uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2006 rok Burmistrz Gminy  
i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta za 2006 rok 
następująco: 
 
1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 17.107.162,34 zł na plan 17.153.855 zł co 
stanowi 99,72 % w tym: 
a) zadania zlecone i powierzone w zakresie administracji wykonano w kwocie 3.188.237,43 zł 
na plan 3.241.704 zł co stanowi 98,35% 
b) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano 95.034,94 zł na plan  
80.000 zł co stanowi 118,79 %  
c) subwencje ogólne zrealizowano w kwocie 7.908.342 zł na plan 7.908.342 zł co stanowi  
100,00 % . 
 
2. Wydatki bieżące budżetu zrealizowano w kwocie 18.113.346,32 zł na plan 18.797.809 zł 
co stanowi 96,36 % w tym: 
a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji  
wykonano w kwocie 3.188.237,43 zł na plan 3.241.704 zł co stanowi 98,35 % 
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych wykonano 67.731,70 zł na plan 80.000 zł co stanowi 84,66 % 
c) wydatki majątkowe – dotacje przekazane z budżetu na realizację inwestycji wykonano w  
kwocie 4.708.671,67 zł na plan 4.886.854 zł co stanowi 96,35 % 
d) dokonano rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie 77.789 zł. 
3. Wynik finansowy planowany deficyt 1.643.954 zł wykonanie 1.006.183,98 zł 
4. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano 
w kwocie 31.289,17zł natomiast wydatki 17.436,35zł. 
5. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa 

§ 2 



 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

§ 3 
 
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy 
Kujawskiej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

 Burmistrz Gminy i Miasta 
Bogdan Sadowski 


