
ZARZĄDZENIE Nr  56/ 07
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 28 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:                             -          13.467.096 zł. 

                 Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                        -                 80.475 zł. 
             
                 Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                              -          13.547.571 zł.
   
      2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                           -          13.867.096 zł

     Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę -       12.620 zł

     Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                -                93.095 zł
    
     Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:         -         13.947.751 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.      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 – 2.335.350 zł.
                                         - wydatki w kwocie  – 2.335.350 zł.

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

                                                            
Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski



Uzasadnienie

DOCHODY

Dział – 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział – 80195 – Pozostała działalność.

§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. Nr WFB.I.3011-
73/07 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 80.475 zł. przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
rodzinne.

WYDATKI

Dział  750 – Administracja publiczna.

Rozdział  75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc kwotę 10 zł. z § 4210 na § 4300 w cel zapewnienia 
środków na usługi.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków  przenosząc kwotę 3.100zł. z § 4300  na § 4010 – 100 zł i  na § 4210 - 
3000 zł. w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów.

Dział  756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych….
.
Rozdział 75647– Dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc kwotę 950 zł. między paragrafami w cel 
zapewnienia środków na sfinansowanie całości wydatków w tym rozdziale, tj . wypłaty należnych prowizji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

§ 4210 – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach dokonuje 
się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 4.060 zł. w celu zapewnienia środków na 
sfinansowanie wszystkich wydatków ponoszonych przez te placówki.

Rozdział - 80195 – Pozostała działalność.

§  4300  –   zwiększa  się  plan  wydatków  o  kwotę  80.475.000  zł.  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie 
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851- ochrona zdrowia. 

Rozdział 85154– Dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc kwotę 10 zł. między paragrafami w cel 
zapewnienia środków na sfinansowanie całości wydatków w tym rozdziale.



Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85212 – Dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc kwotę 800 zł. między paragrafami w cel 
zapewnienia środków na sfinansowanie całości wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85219 – Dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc kwotę 1.490 zł. między paragrafami w 
cel zapewnienia środków na sfinansowanie całości wydatków w tym rozdziale.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w rozdziale 90095 kwoty 2.200 zł. w celu zabezpieczenia 
środków na prace wykonywane w ramach umów zleceń związanych z utrzymaniem czystości, oraz na składki 
funduszu pracy.  

                                                                                                           

                                                                                                                         


