
ZARZĄDZENIE Nr 46/07

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 20 listopada 2007 roku 

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i  § 10 ust. 3 
Uchwały  Nr IV/14/07 Rady Gminy Gzy z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Gzy na rok 2007 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 78.674,00 zł., zgodnie 
z załącznikiem Nr 1.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.365.976,00 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej zleconych  gminie  ustawami w wysokości  1.406.024,00  zł.,  zgodnie z  załącznikiem 
Nr 1a.

3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 4.920,00 zł., zwiększyć wydatki 
budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 83.594,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.853.976,00 zł.

4. Wydatki ustalone w ust. 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej zleconych  gminie  ustawami w  wysokości  1.406.024,00  zł.,  zgodnie z  załącznikiem 
Nr 2a.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podpisania  i  obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz 
podlega ogłoszeniu.



Uzasadnienie

I  DOCHODY 

1. Zwiększenie - 78.674,00 zł.
• zwiększenie planu dotacji celowej w kwocie 78.674,00 zł. przeznaczonej na realizację  ustawy 

z dnia 10 marca  2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej
(pismo zawiadamiające Nr FIN I 301/3011/010/106/07),

II  WYDATKI

1. Zmniejszenie - 4.920,00 zł.

2. Zwiększenie - 83.594,00 zł.
• dział  010 - kwotę 78.674,00 zł. przeznacza się na realizację ustawy z dnia 10 

marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot 
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie 
kosztów postępowania w sprawie zwrotu,

• dział 750 -  kwotę 1.220,00 zł. przeznacza się na skorygowanie odpisu 
zakładowego  funduszu świadczeń socjalnych wynikających z przeciętnego 
zatrudnienia 19 ¾ pełnozatrudnionych i ustalonej kwoty odpisu za rok 2007, 
- zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł. wynika z przewidywanych potrzeb 
do końca roku budżetowego,

• dział 754 -  zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł. wynika z 
przewidywanych potrzeb do końca roku budżetowego,

• dział 852 -  kwotę 1.200,00 zł. przeznacza się na potrzeby jednostki budżetowej 
związane   z jej prawidłowym funkcjonowaniem.


