
ZARZĄDZENIE Nr  49 / 07

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 5 listopada 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:                             -          13.399.732 zł. 

                 Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                        -                 51.102 zł. 
             
                 Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                              -          13.450.834 zł.
   
      2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                           -          13.899.732 zł

     Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę -         4.500 zł

     Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                -                55.602 zł
    
     Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:         -         13.950.834 zł

  

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

§ 3.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2007r. – Plan 
            finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
            gminie na 2007 r. ustalając:
                                         - dochody w kwocie – 2.336.393 zł.
                                         - wydatki w kwocie  – 2.336.396 zł.

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

           Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski 



Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 010 – Pozostała działalność.

§  2010  –  na  podstawie  decyzji  Wojewody  Kujawsko  –  Pomorskiego  z  dnia  26  października  2007  r.  Nr 
WFB.I.3011-54/07 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 20.663 zł. przeznaczonej na zwrot producentom 
rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80195 – Pozostała działalność.
                                                                                                                            
§  2030  –  na  podstawie  decyzji  Wojewody  Kujawsko  –  Pomorskiego  z  dnia  26  października  2007  r.  Nr 
WFB.I.3011-53/07  zwiększa  się  plan  dotacji  celowej  o  kwotę  27.000  zł.  przeznaczonej  na  dofinansowanie 
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

§  2030  –  na  podstawie  decyzji   Wojewody  Kujawsko  –  Pomorskiego  z  dnia  26  października  2007  r.  Nr 
WFB.I.3011-53/07  zwiększa  się  plan  dotacji  celowej  o  kwotę  3.439  zł.  przeznaczonej  na  dofinansowanie 
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 010 – Pozostała działalność.

Dotacje  celową  w  kwocie  20.663  zł.  przeznacza  się  na  zwrot  producentom  rolnym  podatku  akcyzowego 
zawartego  w  cenie  oleju  napędowego  wykorzystywanego  do  produkcji  rolnej,  oraz  pokrycie  kosztów 
administracyjnych ponoszonych przez gminę.

Dział  750 – Administracja publiczna.

Rozdział  750 – Urzędy gmin.

§ 4140 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz PFRON,
§ 4350 -zwiększa się plan wydatków okwotę1000 zł z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z internetu, 
§ 4700 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z szkoleniami pracowników. 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

§ 4210 – zwiększa się plan wydatków o kwotę  2.000 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów potrzebny do 
bieżącej działalności sołectw.



Dział 758 - Różne rozliczenia.

Rozdział  75818 -  Rezerwy ogólne i celowe.

§ 4810 – z rezerwy kwotę 4.500 zł. przenosi się do działu 750 na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział - 80195 – Pozostała działalność.

§ 4300 –  zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

§ 3240 –  kwotę 3.439 zł. przeznacza się na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum.

Załącznik nr 2



Do Zarządzenia Nr 49 / 07
Wójta Gminy Osie

z dnia 5 listopada 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Osie na 2007 r.

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 
zmianach

010 Rolnictwo i łowiectwo 20.663 160.782
01095 Pozostała działalność 20.663 70.382

4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia

155 2.565

4300 Zakup usług pozostałych 250 7.050
4430 Różne opłaty i składki 20.258 60.767

     750 Administracja publiczna - 4.500 1.574.507
75023 Urzędy gmin - 2.500 1.333.514

4140 Wpłaty na rzecz PFRON 500 2.500
4350 Zakup usług dostępu do sieci 

internetu
1.000 6.100

4700 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

- 1.000 9.000

75095 Pozostała działalność - 2.000 99.205
4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia
- 2.000 16.000

    758 Różne rozliczenia 4.500 - 25.105
75818 Rezerwy ogólne i celowe 4.500 - 25.105

4810 Rezerwy 4.500 - 24.699
801 Oświata i wychowanie - 27.000 5.529.549

80195 Pozostała działalność - 27.000 172.470
4300 Zakup usług pozostałych -       27.000 112.441

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza

- 3.439 255.501

85415 Pomoc materialna dla 
uczniów

- 3.439 66.084

3240 Stypendia dla uczniów -       3.439 44.306
Razem 4.500 55.602 13.950.834

                                                                                                                       

                                                                                                                     

                                                                                                           

                                                                                                                          Załącznik Nr  1 
                                                                                                           Do Zarządzenia Nr 49 / 07 



                                                                                                                     Wójta Gminy Osie 
         Z dnia 5 listopada 2007r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Osie na 2007 r.

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 
zmianach

010 Rolnictwo i łowiectwo 20.663 61.982

01095 Pozostała działalność 20.663 61.982

2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
ustawami

20.663 61.982

801 Oświata i wychowanie - 27.000 144.962

80195 Pozostała działalność - 27.000     143.500
2030 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin

- 27.000    119.000

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza

- 3.439 160.934

85415 Pomoc materialna dla 
uczniów

- 3.439 65.934

2030 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin

-       3.439 65.934

Razem - 51.102 13.450.834


