
Zarządzenie Nr 29 /2007 
Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

z dnia 28.09. 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. 

§ 2 
 
 
Dochody budżetu w wysokości 15.974.465 zł zastępuje się wyrazami 156.025.171 zł zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwoty 3.164.387 zł 
na kwotę 3.166.647 zł  
Wydatki budżetu w wysokości 18.164.465 zł zastępuje się wyrazami 18.215.171 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwoty 3.164.387 zł na 
kwotę 3.166.647 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 29/07Burmistrza G           
i M Izbica Kuj z dn  28.09..2007 r w sprawie 
dokonania zmian w budżecie g i m na 2007 rok 

                                                Zmiany w planie dochodów 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększenie  Po     
zmianie    

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

      2.260        3.560 

 75108  Wybory do sejmu i senatu       2.260        2.260 
  2010 Dot.celowe otrzym z b p na 

Real z b z  zakr adm rządowej 
      2.260        2.260 

801   Oświata  i  Wychowanie     30.000          132.026 
  80195  Pozostała działalność     30.000            60.000 
   2030  Dot cel ot z budżetu państwa 

na real wł zadań  bieżąc gminy 
    30.000               60.000 

852    Pomoc społeczna       4.564   3.715.466 
 85219    Ośrodki pomocy społecznej       4.564          4.564 
  2030 Dot cel otrzym z b p na 

realizację własnych  zadań 
bieżących  gminy 

      4.564               4.564 

854  
 

 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

     13.882           402.799 

  85415  Pomoc materialna dla uczniów      13.882           307.799 
  2030  Dot cel otrzym z b p na 

realizację własnych  zadań 
bieżących  gminy  

     13.882           307.799 

     razem   50.706      16.025.171 
 

                                        Zadania zlecone dochody 
 

Dz  Rozdz    §                    Treść zwiększ  Po     
zmianie        

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

      2.260            3.560 

  75108  Wybory do sejmu i senatu       2.260            2.260 
 
 
 

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

      2.260             2.260 

   razem       2.260      3.166.647 
 



Załącznik nr 2  do Zarządzenia  Nr 29/07                 
BGiM Izbica kuj z dnia  28.09..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 

600   Transport i Łączność       10.000     10.000  2.394.160 
 60016  Drogi publiczne gminne       10.000     10.000  2.367.660 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia       10.000      252.000 
  4300 Zakup usług pozostałych      10.000       57.500 
750   Administracja publiczna       11.800     11.800  1.426.640 
 75011  Urzędy wojewódzkie            300          300       75.709 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia            300          1.300 
  4410 Podróże służbowe krajowe           300            700 
 75023  Urzędy gmin       11.500     11.500  1.271.831 
  4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne                   3.500       52.788 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe         4.000              24.880 
  4260 Zakup energii         2.000                16.000 
  4300 Zakup usług pozostałych         2.000        80.300 
  4410 Podróże służbowe krajowe         2.000          6.000 
  4430 Rożne opłaty i składki       4.000         6.000 
  4700 Szkolenia pracowników         1.500          6.500 
  4740 Zakup mat pap do sprzętu drukars       2.000         3.000 
  4750 Zakup akcesom komp       2.000         3.000 
751   Urzędy nacz org wł pań kontr oraz 

sądownictwa 
       2.260          3.560 

  75108  Wybory do sejmu i senatu        2.260          2.260 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia        1.000          1.000 
  4300 Zakup usług pozostałych        1.000          1.000 
  4410 Podróże służbowe krajowe           260             260 
754   Bezpieczeństwo publiczn i ochrona 

przeciwpożarowa 
       4.600      4.600       74.930 

 75412  Ochotnicze straże pożarne        4.600      4.600       71.930 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia        4.000        44.000 
  4260 Zakup energii       1.000         5.500 
  4300 Zakup usług pozostałych       3.000       10.500 
  4370 Opłaty z tyt zak usł telekom tel  kom           600          2.100 
  4430 Różne opłaty i składki          600         5.900 
758   Różne rozliczenia         32.100       85.089 
 75818  Rezerwy ogólne i celowe     32.100       85.089 

     



  4810 Rezerwy      32.100       85.089 
801    Oświata i wychowanie       75.792     13.692  5.762.101 
 80101  Szkoły podstawowe       10.692     10.692  3.276.453 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne            692      148.950 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne          692     397.613 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia       10.000                  96.707 
  4270 Zakup usług  remontowych       5.000      16.100 
  4300 Zakup usług pozostałych        5.000      26.500 
 80104  przedszkola        9.500      318.042 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia        7.500        11.000 
  4270 Zakup usług  remontowych        2.000          2.000 
 80110  Gimnazja      25.100      2.500  1.621.043 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia      20.000      1.500       92.722 
  4270 Zakup usług  remontowych        2.600        27.600 
  4750 Zakup akces komputerowych        1.500          3.500 
  4700 Szkolenia pracowników        1.000          1.000 
  4410 Podróże służbowe krajowe       1.000         1.343 
 80113  Dowożenie uczniów do szkół           500        500     239.773 
   4210  Zakup materiałów i wyposażenia          500      79.500   
  4270  Zakup usług  remontowych           300           3.300 
  4280  Zakup usług zdrowotnych           200             300 
 80195  Pozostała działalność      30.000       110.000 
  4300 Zakup usług pozostały      30.000        61.200 
851   Ochrona zdrowia               6            6       80.000 
 85154  Przeciwdziałanie alkohalizmowi               6            6       80.000 
  4410  Podróże służbowe krajowe                        6            444 
  4440 Odpis na z f s s               6           1.006 
852      Pomoc społeczna         4.564    4.240.241
 85219   Ośrodki pomocy społecznej          4.564       171.577
   4010  Wynagrodzenia osobowe         3.800        121.867
   4110  Składki na ubezp społeczne           671              22.406
   4120  Składki na f.p             93           3.096
854     Edukacyjna opieka wychowawcza      71.530    57.648      729.485
 85415  Pomoc materialna dla uczniów       71.530    57.648      307.799
  3110 Świadczenia społeczne     57.648     ------ 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów       71.530        71.530 
900   Gospodarka komu i ochrona środ        20.050   20.050  2.392.143 
 90001  Gospodarka ściek i ochrona wód             50          50  1.807.043 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia             50               50 
  4300 Zakup usług pozostałych            50       14.950 

 



 90003  Oczyszczanie miasta i wsi        3.000      181.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia        3.000        14.000 
 90004  Utrzym zieleni w miastach i gminie      1.000       49.200 
  4260 Zakup energii      1.000         1.200 
 90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg       7.000     229.500 
  4260  Zakup energii       5.000     165.000 
  4300 Zakup usług pozostałych      2.000       48.000 
 90095  Pozostała działalność    17.000    12.000     125.400 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia    17.000             42.000 

 

  4260  Zakup energii       2.000       13.000 
  4300 Zakup usług pozostałych      10.000       34.000 
       
   razem     200.602   149.896 18.215.171

 

                                          
 
 
 
                              Zadania zlecone – wydatki 
 
 

  rozdz     § Treść Zwieksz Po zmi 
751   Urzędy nacz org wł pań ,kont i och

Prawa oraz sądownictwa  
   2.260     3.560 

  75108   Wybory do sejmu i senatu    2.260      2.260 
   4210  Zakup materiałów i wyposażenia    1.000       1.000 
   4300  Zakup usług pozostałych   1.000         1.000 
    4410  Podróże służbowe krajowe       260        260 
        razem    2.260 3.166.647

 



    Uzasadnienie 
 
W budżecie gminy i miasta na 2007 rok  dokonuje się  zmian po stronie dochodów i 
wydatków na podstawie otrzymanych pism z Krajowego Biura Wyborczego 
Delegatura we Włocławku w sprawie przyznania środków na zadania związane z 
przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu w wysokości 2.260 zł  oraz  z Urzędu 
Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy zwiększające dotację na 
następujące zadania: w dziale oświata i wychowanie  zostały zwiększone środki w 
wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie  pracodawcom 
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,  w dziale  pomoc 
społeczna dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 4.564 zł z przeznaczeniem 
na wypłatę dodatków  w wysokości 250 zł  miesięcznie na pracownika socjalnego 
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, w dziale edukacyjna opieka 
wychowawcza dokonuje się zwiększenia środków z przeznaczeniem na zakup 
jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  w wysokości 3.976 
zł  oraz na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I- III 
szkoły podstawowej w wysokości  9.906 zł  . Ponadto dokonuje się przeniesień w 
działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami 
- transport i łączność dokonuje się przeniesień na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem 
na zakup krawężników, cementu i żwiru  na ulicę Nowomiejską  
- administracja publiczna – urzędy wojewódzkie dokonuje się przeniesień na kwotę 
300 zł z przeznaczeniem na zakup druków dla USC w rozdziale urzędy gmin 
dokonuje się przeniesień na kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na energię , na zapłatę 
za umowę zlecenie, na znaczki pocztowe ,zwiększa się środki na szkolenia 
pracowników , na wypłatę delegacji, 
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  dokonuje się przeniesień na 
kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na zapłatę  za usługi telefoniczne, na zakup 
materiałów do remontu remiz strażackich. 
- różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia rezerwy w wysokości 32.100 zł z 
przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wymianę  pieca centralnego 
ogrzewanie w gimnazjum  w Błenne  w wysokości 22600 zł oraz na wymianę 
instalacji elektrycznej w przedszkolu w wysokości 9.500 zł  
- oświata i wychowanie  - szkoły podstawowe dokonuje się przeniesienia środków 
wysokości 10.692 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego  w wysokości 692 zł oraz na zapłatę za materiały do remontu szkoły 
podstawowej w Izbicy, - gimnazja dokonuje się przeniesień środków w wysokości 
2.500 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników  i na zakup akcesoriów 
komputerowych w  gimnazjum w Błenne, - dowożenie uczniów do szkół przeniesienia 
dokonuje się na kwotę 500 zł z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego oraz na 
badania lekarskie kierowcy. 
- ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia na kwotę 6 zł z przeznaczeniem na  
fundusz świadczeń socjalny 



- gospodarka komunalna i ochrona środowiska , gospodarka ściekowa i ochrona wód  
dokonuje się przeniesień środków w wysokości 50 zł z przeznaczeniem na zakup 
narzędzi do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych, oczyszczanie miasta i wsi 
dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup 
narzędzi, rękawic roboczych, utrzymanie zieleni  dokonuje się zmniejszenia środków 
z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale oczyszczanie miasta, oświetlenie ulic 
dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie środków w rozdziale pozostała działalność oraz oczyszczanie miasta, 
pozostała działalności dokonuje się zwiększenia środków netto o kwotę 5.000 zł z 
przeznaczeniem na zakup materiałów na remont  budynku w którym znajduje się 
przystanek PKS 
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