
ZARZĄDZENIE Nr 37/07

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 5 września 2007 r.

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:                             -          13.137.304 zł. 

          
                 Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                        -                38.518 zł. 
             
                 Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                               -         13.175.822 zł.
   

          2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:               -          13.637.304 zł

     Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę -       15.700 zł

     Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                -                54.218 zł
    
     Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:         -         13.675.822 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.

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



 
Uzasadnienie

DOCHODY

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe.

§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2007 r. Nr WFB.I.3011-
38/07  zwiększa  się  plan  dotacji  celowej  o  kwokę  1.462  zł.  przeznaczonej  na  sfinansowanie  –  w  ramach 
wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku 
szkolnym 2007/2008. w okresie wrzesień – grudzień 2007 r..

Dział - 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział - 85295 – Pozostała działalność.

§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2007 r. Nr WFB.I.3011-
37/07  zwiększa  się  plan  dotacji  celowej  o  kwotę  18.812  zł.  przeznaczonej  na  dofinansowanie   realizacji 
programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział – 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. 

Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2007 r. Nr WFB.I.3011- 
37/07  zwiększa  się  plan  dotacji  celowej  o  kwotę  18.244  zł.  przeznaczonej  na  dofinansowanie  zakupu 
podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły 
podstawowej – 8.676 zł.  oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów – 9.568 zł.

WYDATKI

Dział  750 – Administracja publiczna.
Rozdział  75023 – Urzędy gmin

§ 4750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów do sprzętu 
komputerowego.

Rozdział  75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usług związanych z 
promocją gminy – udziału w targach turystycznych, wykonaniem materiałów reklamowych.



Dział 758 - Różne rozliczenia.

Rozdział  75818 -  Rezerwy ogólne i celowe.

§ 4810 – z rezerwy kwotę 15.000 zł. przenosi się do działu 750  Administracja publiczna na sfinansowanie 
wydatków bieżących.
 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

§ 4010 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.462 zł na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasie 
pierwszej w Szkole Podstawowej w Wierzchach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział  85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

§ 3260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.244 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci 
rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III  szkoły podstawowej – 8.676 zł. 
oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 9.568 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział. 85295 – Pozostała działalność.

 W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.812 zł. Środki z otrzymanej dotacji przeznacza się na 
finansowanie programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania’’. Na świadczenia w § 3110 – 17.812 zł oraz w 
§ 4300 – 1.000 zł na finansowanie dowozu posiłków.

 
                                                                                                                                            



                                                                                                                                                     Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 37 / 07

Wójta Gminy Osie
z dnia 5 września 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Osie na 2007 r.

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 
zmianach

    750 Administracja publiczna            - 15.000 1.552.297
75023 Urzędy gmin            - 5.000 1.320.735

4750 Zakup akcesoriów 
komputerowych, w tym 
programów i licencji

           - 5.000       26.008

75075 Promocja jednostek 
samorządu 
terytorialnego

           - 10.000       42.000

4300 Zakup usług pozostałych            - 10.000       32.000
    758 Różne rozliczenia         15.000 -       67.456

75818 Rezerwy ogólne i celowe          15.000 -       67.456
4810 Rezerwy          15.000 -       52.050

801 Oświata i wychowanie           - 1.462 5.296.364
80101 Szkoły podstawowe           - 1.462  2.997.449

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

          - 1.462 1.639.983

852 Pomoc społeczna -      18.812 2.864.313
85295 Pozostała działalność            - 18.812   151.980

3110 Świadczenia społeczne            - 17.812 139.980
4300 Zakup usług pozostałych - 1.000      12.000

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza

- 18.244 237.806

85415 Pomoc materialna dla 
uczniów

-     18.244 43.233

3260 Inne formy pomocy - 18.244 18.244
900 Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
700 700 1.132.026

90095 Pozostała działalność 700 700 97.150
4120 Składki na Fundusz pracy - 700 2202
4260 Zakup energii 700 300

Razem 15.700 54.218 13.675.822

                                                                                                                       

                                                          



                                                                                                                  
                                                                                                                   
                                                                                                                           Załącznik Nr  1 
                                                                                                           Do Zarządzenia Nr 37/07 
                                                                                                                     Wójta Gminy Osie 

         Z dnia 5 września 2007r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Osie na 2007 r.

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 
zmianach

801 Oświata i wychowanie - 1.462 65.962

80101 Szkoły podstawowe - 1.462 1.462
2030 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
własnych  zadań bieżących 

gmin

- 1.462 1.462

852 Pomoc społeczna - 18.812 2.416.141
85295 Pozostała działalność - 18.812 83.480

2030 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących 
gmin

- 18.812 83.480

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza

- 18.244 138.083

  85415 Pomoc materialna dla 
uczniów 

- 18.244 43.083

2030 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących 
gmin

- 18.244 43.083

Razem - 38.518 13.175.822


