
                                     ZARZĄDZENIE Nr  55 / 07

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 21 grudnia 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:                             -          13.464.596 zł. 
                
   
      2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                           -          13.864.596 zł

     Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę -       9.749 zł

     Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                -                9.749 zł
    
     Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:         -         13.864.596 zł

  
§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:             -             400.000 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.

                                         

Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski                                    



Uzasadnienie

WYDATKI

Dział  750 – Administracja publiczna.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie administracji, 
przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę  4.110 zł., jednocześnie zwiększając plan wydatków o 
kwotę 2.439 zł. /środki z rezerwy/
Dokonuje się zwiększenie planu wydatków  na wypłatę należnych diet dla radnych, planu wydatków na zakup 
energii, promocję gminy i zakup usług związanych z funkcjonowaniem sołectw.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział  75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Dokonuj się przeniesienia kwoty 1.000 zł z § 3030 na § 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakupy
wyposażenia dla jednostek OSP

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Rozdział  75818 -  Rezerwy ogólne i celowe.

§ 4810 – z rezerwy kwotę 2.439 zł. przenosi się do działu 750 na sfinansowanie wydatków bieżących, do działu 
801 – 1.200 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z dowozem 
uczniów do szkół. /środki z rezerwy/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w rozdziale 90095 kwoty 1000 zł. w celu zabezpieczenia 
środków na odprowadzenie składek funduszu pracy i sfinansowania usług związanych z utrzymaniem czystości. 


