
ZARZĄDZENIE Nr 32/07

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w 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:                             -          13.080.928 zł. 
   

      2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:               -                      13.580.928 zł

     Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę -       20.200 zł

     Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                -                20.200 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.

  Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski



Uzasadnienie

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział - 01095 – Pozostała działalność.

W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z 
bieżącą działalności  dotyczącą  rolnictwa.                                                                                                        

Dział  600 – Transport i łączność

Rozdz.  60016 – Drogi publiczne  gminne

W § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie s składek ona 
ubezpieczenie społeczne naliczanych od umów zleceń. 

Dział  750 – Administracja publiczna.

Rozdział  75023  – Urzędy gmin. 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków, zmniejszając planowane wydatki w § 4370 o kwotę 5.000, 
jednocześnie zwiększając planowane wydatki w § 4170 o kwotę 5.000 zł. w celu zabezpieczenia środków na 
sfinansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń, ponieważ wydatki za usługi telefonii stacjonarnej 
są niższe niż planowano a wydatki na finansowanie umów zleceń są wyższe.

Rozdział  75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł. w celu zabezpieczenia środków na usługi oraz 
organizację imprez promujących Gminę Osie. Planuje się zorganizowanie dodatkowo festynu w m. 
Tleń skierowanego do wypoczywających turystów. 

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Rozdział  75818 -  Rezerwy ogólne i celowe.

§ 4810 – z rezerwy kwotę 15.200 zł. przenosi się do poszczególnych działów na w celu zabezpieczenia środków 
na bieżące wydatki - do działu  010 przenosi się kwotę-2.000zł, do działu 600 - kwotę 200 zł , do działu 750 –
kwotę 7.000, do działu 756 – kwotę 4.000 zł,  oraz  do działy 900 - kwotę 2.000 zł. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł. w celu zabezpieczenia środków na usługi komunalne tj. 
wywóz nieczystości itp. , które wynikają z ustawienia większej ilości pojemników na śmieci w m.. Tleń i Osie w 
okresie sezonu turystycznego.



Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 32/ 07

Wójta Gminy Osie
z dnia 2 sierpnia 2007 r.

                   Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Osie na 2007 r.

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 
zmianach

010 Rolnictwo łowiectwo - 2.000 139.719
01095 Pozostała działalność - 2.000 49.719

4300 Zakup usług pozostałych - 2.000 6.800
600 Transport i łączność - 200 1.336.458

60016 Drogi publiczne gminne - 200 1.327.700
4110 Składki na ubezpieczenie 

społeczne
- 200 630

    750 Administracja publiczna 5.000 12.000 1.532.597
75023 Urzędy gmin 5.000 5.000 1.311.035

4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe

- 5.000 20.000

4370 Opłaty z tytułu zakupu 
usług telefonii stacjonarnej

5.000 - 10.000

75075 Promocja jednostek 
samorządu 
terytorialnego

- 7.000 32.000

4300 Zakup usług pozostałych - 7.000 22.000
    756 Dochody od osób 

prawnych, od osób 
fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 
poborem

4.000 40.400

75647 Pobór podatków, opłat i 
nieopodatkowanych 
należności budżetowych

4.000 40.400

4300 Zakup usług pozostałych 4.000 18.400
    758 Różne rozliczenia 15.200 - 82.456

75818 Rezerwy ogólne i celowe 15.200 - 82.456
4810 Rezerwy 15.200 - 67.050

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

- 2.000 1.131.650

90095 Pozostała działalność - 2.000 97.150
4300 Zakup usług pozostałych - 2.000 6.719

Razem 20.200 20.200 13.580.928


