
ZARZĄDZENIE Nr 49/07

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 11 grudnia 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. 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. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na  2007 rok w wysokości 55.000,00 zł., zwiększyć dochody 
budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 9.769,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.397.945,00 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej zleconych  gminie  ustawami w wysokości  1.351.024,00 zł.,  zgodnie z  załącznikiem 
Nr 1a.

3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 104.466,00 zł., zwiększyć wydatki 
budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 59.235,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.885.945,00 zł.

4. Wydatki ustalone w ust. 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej zleconych  gminie  ustawami w  wysokości  1.351.024,00 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. Zmniejszenia - 55.000,00 zł.

Dział 852 - 55.000,00 zł.
• zmniejszenie planu dotacji (pismo zawiadamiające Nr FIN.I.-301/3011/852/143/07/B)         w 

związku z nadwyżką środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych.

2. Zwiększenia - 9.769,00 zł.

Dział 801 - 1.269,00 zł.
• zwiększenie planu dotacji (pismo zawiadamiające Nr FIN I-301/3011/854/126/07) na zakup 

lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 852 - 8.500,00 zł.
• zwiększenie planu dotacji (pismo zawiadamiające Nr FIN.I.-301/3011/852/143/07/B) na 

realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i dofinansowanie doposażenia 
punktów wydawania posiłków oraz na wypłatę zasiłków okresowych.  

II  WYDATKI

1. Zmniejszenia - 104.466,00 zł.

2. Zwiększenia - 59.235,00 zł.

Zmiany planu wydatków wiążą się z zmianą planu dotacji w dziale 801 i 852.
Ponadto zmiany w dziale 801 wiążą się z koniecznością zakupu materiałów i wyposażenia 

dwóch pracowni języka angielskiego i matematycznej w Publicznym Gimnazjum w Gzach oraz 
zakup oleju opałowego do zmodernizowanej kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie i 
zwiększenie planu wynagrodzeń na wypłatę nagrody jubileuszowej dla zatrudnionego kierowcy.

Pozostałe zmiany w dziale 750, 851, 852 i 900 wynikają z potrzeb jednostek budżetowych 
związanych z jej prawidłowym funkcjonowaniem.


