
                                                    ZARZĄDZENIE  Nr 45/07

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 12 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:                             -          13.254.198 zł.

          
                 Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                        -                75.534  zł.
             
                 Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                               -         13.329.732 zł.
   

          2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:               -         13.754.198 zł.
               
                 Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                    -                  3.890 zł.

   
                 Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                -              79.424  zł.

    
     Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:         -        13.829.732 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 – 2.315.730 zł.
                                             - wydatki w kwocie  – 2.315.730 zł.

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



                                                          Uzasadnienie

DOCHODY

Dział – 750 – Administracja publiczna

Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie.

§ 2010 – na podstawie decyzji Nr WFb.I.3011-49/07 z dnia 11 października 2007 r.  Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego zwiększa się plan dotacji celowej o kwokę 1.688 zł przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów 
wydawania dowodów osobistych. 

Dział - 852 – Pomoc społeczna..

Rozdział – 85212-Świadczenia rodzinne…

§  2010  –  na  podstawie  decyzji   Wojewody  Kujawsko  –  Pomorskiego  z  dnia  11  października  2007  r.  Nr 
WFB.I.3011-49/07 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 64.000 zł. przeznaczonej na świadczenia rodzinne, 
zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze…

§  2010  –  na  podstawie  decyzji   Wojewody  Kujawsko  –  Pomorskiego  z  dnia  11  października  2007  r.  Nr 
WFB.I.3011-49/07 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.080 zł. przeznaczonej na zasiłki i  pomoc w 
naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Rozdział  85295 – Pozostała działalność.

§  2030  –  na  podstawie  decyzji   Wojewody  Kujawsko  –  Pomorskiego  z  dnia  11  października  2007  r.  Nr 
WFB.I.3011-48/07  zwiększa  się  plan  dotacji  celowej  o  kwotę  6.766  zł.  przeznaczonej  na  dofinansowanie 
realizacji programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

WYDAYKI

Dział -700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 390 zł. między paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 410 zł. 
z  rezerwy  w  celu  zabezpieczenia  wydatków  związanych  z  wypłatą  odszkodowań  za  zajmowany  lokal 
mieszkalny przez lokatora wobec którego sąd orzekł prawo do lokalu socjalnego.

Dział – 750 – Administracja publiczna.

Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie..

 Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-49/07 z dnia 11 października 2007 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
zwiększa się plan wydatków o kwokę 1.688 zł przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów 
osobistych. 



Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 1500 zł. między paragrafami w cel zabezpieczenia planowanych wydatków 
związanych z udziałem miny w targach turystycznych

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

§ 4810 – z rezerwy kwotę 410 zł. przenosi się do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, kwotę 1.590 przenosi 
się do działu 900 – Gospodarka komunalna… na finansowanie wydatków bieżących

Dział - 852 – Pomoc społeczna..

Rozdział – 85212-Świadczenia rodzinne…

 Na podstawie decyzji  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2007 r. Nr WFB.I.3011-
49/07  zwiększa  się  plan wydatków o kwotę 64.000 zł.  §  3110 -  62.080 zł.  przeznacza  się  na  świadczenia 
rodzinne,  zaliczki  alimentacyjne  oraz  składki  na  ubezpieczenie  emerytalne  i  rentowe  z  ubezpieczenia 
społecznego. 1.920 zł. przeznacza się na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z realizacją tych zadań, w 
§ 4210 -500 zł., w § 4300 – 500 zł., w § 4750 – 920 zł.

Rozdział- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze…

§  3110  -  na  podstawie  decyzji   Wojewody  Kujawsko  –  Pomorskiego  z  dnia  11  października  2007  r.  Nr 
WFB.I.3011-49/07 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.080 zł. przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Rozdział  85295 – Pozostała działalność.

§  3110  –  na  podstawie  decyzji   Wojewody  Kujawsko  –  Pomorskiego  z  dnia  11  października  2007  r.  Nr 
WFB.I.3011-48/07 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.766 zł. przeznaczonej na dofinansowanie realizacji 
programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

§ 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.590 z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z 
wywozem odpadów.

 


