
ZARZĄDZENIE Nr 37/07

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 15 października 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 12.166,00 zł., zgodnie 
z załącznikiem Nr 1.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.249.872,00 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej zleconych  gminie  ustawami w wysokości  1.326.088,00 zł.,  zgodnie  z  załącznikiem 
Nr 1a.

3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 2.000,00 zł., zwiększyć wydatki 
budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 14.166,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.737.872,00 zł.

4. Wydatki ustalone w ust. 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej zleconych  gminie  ustawami w  wysokości  1.326.088,00 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 - 12.166,00 zł.
• zwiększenie planu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 

(pismo zawiadamiające Nr DOS 3101-49/06),
• zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań GOPS 

(pismo zawiadamiające Nr FIN.I-301/3011/852/98/07).

II  WYDATKI

1. Zmniejszenie - 2.000,00 zł.

2. Zwiększenie - 14.166,00 zł.
• dział  750 - kwotę 2.000,00 zł. przeznacza się na wydatki związane z zakupem materiałów 

i wyposażenia w urzędzie,
• dział 751 - kwotę 8.916,00 zł. przeznacza się na zadania wyborcze dotyczące przygotowania i 

przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
• dział 852 - kwotę 3.250,00 zł. przeznacza się na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. 

miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 
2007. 


