
                 
ZARZĄDZENIE  Nr 26/07

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie: dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2007 r.

Na podstawie art.30  ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 
113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, 
oraz 2004 r. Nr 102 poz.1055, i Nr 116 poz.1203 ) oraz 2005 Nr 172 ,poz. 1441 i Nr 175 , 
poz. 1457 oraz art.188  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  ustawy o finansach publicznych 
(  Dz. U. Nr 249 poz.2104 )  Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 707 i  § 9 pkt. 3 
Uchwały  Rady Gminy Osie Nr III/11/07 z dnia 2 marca 2007 r..  zarządzam:

     
  §  1.   Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                             -          13.038.805 zł.

          
                 Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                        -                42.123 zł.
             
                 Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                               -         13.080.928 zł.
   

          2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:               -         13.538.805 zł.

     Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę -              54.929 zł. 

     Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                -              97.052 zł.
    
     Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:         -        13.580.928 zł.

               
  

§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:             -             500.000 zł.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

           Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 7. Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  wydania  i  podlega  ogłoszeniu  w  sposób 
zwyczajowo przyjęty.

 



Uzasadnienie

DOCHODY

Dział – 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział - 01095 – Pozostała działalność.

§ 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2007r. Nr WFB.I.3011-
26/07 zwiększa się plan dotacji celowej o kwokę 75 zł przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania 
decyzji przez gminę w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. 

Dział - 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze…

§ 2010 – na podstawie decyzji  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2007 r. Nr WFB.I.3011-
26/07 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 42.048 zł. przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

WYDATKI

Dział  600 – Transport i łączność.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

§ 4170 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł. /środki z rezerwy/ z przeznaczeniem na sfinansowanie 
prac wykonywanych w ramach umów zleceń. 

Dział  750 – Administracja publiczna.

Rozdział  750 – Urzędy gmin.

 Zwiększa się plan wydatków na wydatki bieżące. W § 4750 na zakupy akcesoriów komputerowych zakupy 
oprogramowania przeznacza się kwotę 6.008 zł./5.000 zł środki z rezerwy, 1008 zł.  z przeniesienia/.W § 4300 
na usługi związane z działalnością urzędu przeznacza się kwotę 10.000 zł./środki z rezerwy/. Zwiększenie planu 
wydatków na administrację jest uzasadnione koniecznością dokonania zakupu oprogramowania 
zabezpieczającego systemy komputerowe oraz wyższymi opłatami  za usługi. Jednocześnie dokonuje się 
zmniejszenia planu wydatków w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwot 1.320 zł. Zmniejszanie to następuje w 
następstwie ostatecznego naliczenia funduszu świadczeń socjalnych. 

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

W § 4440 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na fundusz socjalny o kwotę 312 zł. Zmiany dokonuje się 
po ostatecznym naliczeniu funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa. 

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.



Dokonuje się zmiany w planie wydatków w celu z zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań związanych z 
prowadzeniem rejestru wyborców przenosząc kwotę 137 zł. z § 4300 na § 4110 – 120 zł.  i § 4120 – 17 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Rozdział  75818 -  Rezerwy ogólne i celowe.

§ 4810 – z rezerwy kwotę 5.000 zł. przenosi się do działu 600, kwotę 15.000 zł. do działu 750 , oraz kwotę 
4.000,- zł. do działu  801 na sfinansowanie wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

 Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dziale dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 
28.509 zł. w celu zabezpieczenia bieżącego finansowania działalności placówki. Jednocześnie dokonuje się 
zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000 zł. § 4300 /środki z rezerwy/ w celu zapewnienia środków na usługi 
związane z urządzaniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Wierzchy realizowanego w ramach 
programu ,, Wiejska szkoła miejscem integracji społeczności lokalnej ‘’

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział  85195 – Pozostała działalność.

§ 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania 
decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze…

 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.048 zł. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 44 zł. między paragrafami.  Zmiany dokonuje się po ostatecznym przeliczeniu 
odpisu na ZFŚS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Dokonuje się przeniesieni kwoty 919 zł między paragrafami.  Kwotę 919 zł z § 4440 – odpis na ZFŚS przenosi 
się do § 4300 – zakup usług pozostałych . Zmiany dokonuje się po przeliczeniu odpisu na ZFŚS.

                                                                                                                       


