
ZARZĄDZENIE Nr 28/07

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 10 września 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 i 2 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 21.266,00 zł., zgodnie 
z załącznikiem Nr 1.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą - 8.230.679,00 zł.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 25.000,00 zł., zwiększyć wydatki 
budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 46.266,00 zł., zgodnie załącznikiem Nr 2.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą - 8.718.679,00 zł.

§ 2

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



UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zwiększenie - 21.266,00 zł.
• otrzymana dotacja celowa w kwocie 16.880,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub 
naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (Pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I 301/3011/854/51/07),

• otrzymana dotacja celowa w kwocie 4.386,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie - 
w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej 
i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 
2007r. (Pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I 301/3011/801/50/07).

II. WYDATKI

1. Zmniejszenie - 25.000,00 zł.
2. Zwiększenie - 46.266,00 zł.

• zwiększenie planu wydatków wiąże się z otrzymanymi dotacjami celowymi w kwocie 
21.266,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań określonych w wyżej 
wymienionych pismach,

• zwiększenie planu wydatków w kwocie 25.000,00 zł. w dziale 600-60016-4270 
z przeznaczeniem na usługi w zakresie remontów dróg gminnych.  




