Zarządzenie nr 93 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z
2005 r. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy w kwocie 2921,00 zł.
wg załączników nr 1 -2.
1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą:24.957.163,07zł.
2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 25.761.644,00 zł.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku
budżetowym 2007.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów
prawa
miejscowego.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 93 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 30 listopada 2007 roku
Dochody

Rozdział

§

Treść

Dział

Zmniejszeni
a planu w
2007 roku

3921,00

Oświata i wychowanie

801

80195

85219

3921,00

Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizacje własnych zadań
2030 bieżących gmin (związków gmin)
Pomoc społeczna

852

Zwiększenia
planu w 2007
roku

3921,00
1000,00

1000,00
Ośrodki Pomocy Społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizacje własnych zadań
2030 bieżących gmin (związków gmin)
1000,00
Ogółem

1000,00

3921,00

Uzasadnienie:
Dział 801 - zwiększenie planu dotacji na 2007 rok w kwocie 3921,00zł. z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkół podstawowych i
gimnazjów ;
Dział 852 – zmniejszenie planu dotacji na 2007 rok w kwocie 1000,00 zł. z nadwyżki
środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.;

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 93 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 30 listopada 2007 roku
Wydatki
w złotych
Rozdział

Dział

§ Treść

801
80103
4040
4440
80113
4270
4410
80 195
4240
852
85219
4010

Zmniejszenia
planu w 2007
roku

Zwiększenia
planu w 2007
roku

Oświata i wychowanie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dowożenie uczniów do szkół
Zakup usług remontowych
Podróże służbowe krajowe
Pozostała działalność
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek

459,00

4380,00

294,00
294,00

294,00

Pomoc społeczna

1000,00

Ośrodki pomocy społecznej

1000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1000,00

Ogółem

1459,00

165,00
165,00

294,00
165,00
165,00
3921,00
3921,00

4380,00

Uzasadnienie:
Dział 801 - zwiększenie planu wydatków na 2007 rok w kwocie 3921,00zł. z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkół podstawowych i

gimnazjów oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 459,00 zł.
Dział 852 – zmniejszenie planu dotacji na 2007 rok w kwocie 1000,00 zł. z nadwyżki
środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

