ZARZĄDZENIE Nr 58/ 07
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 31 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:

-

13.547.571 zł.

2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:

-

13.947.571 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę

-

650 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę

-

650 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:

-

13.947.571 zł

-

400.000 zł.

§ 2.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi:

§ 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
WYDATKI
Dział 852 – Pomoc społeczna.
Rozdział 85212 – Dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc kwotę 650 zł. między paragrafami w cel
zapewnienia środków na sfinansowanie całości wydatków w tym rozdziale.

