
                                                    ZARZĄDZENIE  Nr 44/07

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 5 października 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:                             -          13.246.948 zł.

          
                 Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                        -                 7.250 zł.
             
                 Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                               -         13.254.198 zł.
   

          2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:               -         13.746.948 zł.
               

   
                 Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                -                7.250  zł.

    
     Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:         -        13.754.198 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.     Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2007 r.- Plan 
finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 
na 2007 r. ustalając:

                                             - dochody w kwocie – 2.246.962 zł.
                                             - wydatki w kwocie – 2.246.962 zł.

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

                                                        



                                                          Uzasadnienie

DOCHODY

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

Rozdział – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

§ 2010 – na podstawie decyzji Nr 21/07 z dnia 2 października 2007 r.  Dyrektora Delegatury  Krajowego Biura 
Wyborczego w Bydgoszczy zwiększa się plan dotacji celowej o kwokę 7250 zł przeznaczeniem na organizację 
wyborów do Sejmu i senatu. 

WYDATKI

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Na organizację wyborów do sejmu i senatu zwiększa się  plan wydatków w § 3030 o kwotę 3.960 zł  z 
przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, w § 4110 – 109 zł na składki 
ubezpieczenia społecznego,  § 4120 – 16 zł na składki funduszu pracy,  § 4170  – 1.385 zł na umowy zlecenia- 
obsługa informatyczna komisji wyborczych, § 4210 – 560 zł na zakup materiałów i wyposażenia lokali 
wyborczych, § 4300- 280 zł. na usługi związane  z użytkowaniem lokali, § 4370 – 100 zł. na usługi 
telekomunikacyjne, § 4410 – 800 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych, § - 4740 -40 zł. na zakup 
materiałów papierniczych.



Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 44/ 07

Wójta Gminy Osie
z dnia 5 października 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Osie na 2007 r.

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 
zmianach

    751 Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli 
prawa oraz sądownictwa

7.250 10.108

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 7.250 8.615
3030 Różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych
3.960 3.960

4110 Składki na ubezpieczenie 
społeczne

109 208

4120 Składki na fundusz pracy 16                 31
4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe
             1385            1.964

4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia

               560 1200

4300 Zakup usług pozostałych 280                280
4370 Opłaty z tytułu usług 

telekomunikacyjnych 
telefonii stacjonarnej

100 100

4410 Podróże służbowe krajowe 800 800
4740 Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych

40 72

Razem 7.250     13.754.198

                                                                                                                       
                                                                                                          
                                                                                                         

                                                                                                                



                                                                                                                         Załącznik Nr  1 
                                                                                                           Do Zarządzenia Nr 44/07 
                                                                                                                     Wójta Gminy Osie 

    z dnia 5 października 2007r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Osie na 2007 r.

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 
zmianach

751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

- 7.250 10.108 

75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 7.250   8.615
2010 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych zakresu 

administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych 

gminie ustawami

- 7.250          8.615

Razem - 7.250 13.254.198


