ZARZĄDZENIE Nr 24/07
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 17 maja 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:

-

12.702.005 zł.

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę

-

71.800 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą:

-

12.773805 zł.

-

13.202.005 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę

-

68.273 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę

-

140.073 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:

-

13.273.805 zł

-

500.000 zł.

2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:

§ 2.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi:

§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 7.

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

Uzasadnienie
DOCHODY
Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Rozdział - 01095 – Pozostała działalność.
§ 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 maja 2007 r. Nr WFB.I.3011-18/07
zwiększa się plan dotacji celowej o kwokę 41.319 zł. przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów
postępowania sprawie jego zwrotu.

Dział - 852 – Pomoc społeczna.
Rozdział – 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 kwietnia
2007 r. Nr
WFB.I.3011-16/07 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.313 zł. przeznaczonej na wypłatę dodatków w
wys. 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Rozdział - 85295 – Pozostała działalność.
§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 maja 2007 r. Nr WFB.I.3011-18/07
zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 26.168 zł. przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu
wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

WYDATKI
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Rozdział - 01095 – pozostała działalność.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.319 zł. 40509 zł przeznacza się na zwroty części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolny - § 4430
810 zł. przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji tego zadania - § 4210 i § 4300

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami. Zwiększa się planu wydatków w § 4170 na
sfinansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń o kwotę 5.000 zł., zmniejszając jednocześnie plan
wydatków w § 4210 o kwotę 5.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna.
Rozdział 750 – Urzędy gmin.
§ 3020 Zwiększa się plan wydatków na wypłaty ekwiwalentów za należną odzież – umundurowania dla
pracowników USC

Dział 758 - Różne rozliczenia.
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.
§ 4810 – z rezerwy kwotę 1.600 zł. przenosi się do działu 750 , oraz kwotę 150,- zł. do działu 854 na
sfinansowanie wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
W tym dziale dokonuje się przeniesień w planie wydatków. Z rozdziału 80114- zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół kwotę 56.210 zł. przenosi się do rozdziału 80101-szkoły podstawowe. Przeniesienie
następuje w następstwie dokonania zmian organizacyjnych polegających na utworzeniu stanowisk obsługi
finansowej przy każdej jednostce oświatowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.
§ 3240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum

Dział 852 – Pomoc społeczna.
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.
Dokonuje się jednoczesnego zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w § 4010. Do wydatków wprowadza
się środki otrzymane z dotacji na wynagrodzenia, a środki własne przenosi się na zwiększenie bieżących
wydatków rzeczowych w § 4210 -3.000 zł i w § 4300 -1.313 zł.

Rozdział. 85295 – Pozostała działalność.
W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.168 zł. Środki otrzymane j dotacji przeznacza się na
finansowanie programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania’’. Na świadczenia w § 3110 - 23.168 zł oraz w
§ 4300 – 3.000 zł na finansowanie dowozu posiłków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność.
Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami Poniesienia dokonuje się w celu zapewnienia wypłat
dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, dokonując zmniejszenia planu
wydatków w § 4170 o kwotę 1.000 zł. i zwiększając jednocześnie plan wydatków § 4040.

