Zarządzenie nr 17 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 20 marca 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 6.700 zł. wg załączników
nr 1 -3.
1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 35.638.875 zł.
2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 38.782.132 zł.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami, po zmianach wynoszą: 4.193.686 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami, po zmianach wynoszą: 4.193.686 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 17 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 20 marca 2007 roku
Dochody

Rozdział

§

Treść

Dział
852

85213

85214

Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
2010 (związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
2010 (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizacje własnych zadań
2030 bieżących gmin (związków gmin)
Ogółem

Uzasadnienie:
Dział 852 – zwiększenie planu dotacji na 2007 rok w kwocie 6.700 zł.

Zmniejszenia
planu w 2007
roku

Zwiększenia
planu w 2007
roku

6.700

700

700
6.000

3.000
3.000
6.700

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 17 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 20 marca 2007 roku
Wydatki
Rozdział

§ Treść

Dział
801
80101
4210
852
85212
4300
4700

85213
4130
85214
3110
85219
4300
4700
854
85401
4210

Zmniejszenia
planu w 2007
roku

w złotych
Zwiększenia
planu w 2007
roku

Oświata i wychowanie

7.700

Szkoły podstawowe

7.700

Zakup materiałów i wyposażenia

7.700

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.200

9.900

1.200

1.200

Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne

1.200
1.200

700

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe

700
6.000

Świadczenia społeczne

6.000

Ośrodki pomocy społecznej

2.000

Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej

2.000

2.000

2.000

Edukacyjna opieka wychowawcza

7.700

Świetlice szkolne

7.700

Zakup materiałów i wyposażenia

7.700

Ogółem

10.900

17.600

Uzasadnienie:
Dział 801, 854 – Dokonuje się przesunięć w planie finansowym placówki na kwotę 7700 zł . Zmiany dotyczą
przesunięć między działami to jest: zmniejsza się plan w dziale 801 a dokonuje się zwiększenia planu w dziale
854. Zmiany wynikają z potrzeby zakupu mebli do wyremontowanej świetlicy szkolnej. Planowane pierwotne
środki na ten cel zostały wydatkowane w całości w związku z zakupem po remoncie nowego wyposażenia do
stołówki szkolnej by rozpocząć jak najwcześniej dożywianie dzieci i młodzieży.
Dział 852 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w kwocie 3.200zł oraz zwiększenie planu o
otrzymaną dotację w kwocie 6.700 zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 20 marca 2007 roku

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM W 2007 ROKU
Dochody

Rozdział

§

Treść

Dział
852

85213

85214

Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
2010 (związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
2010 (związkom gmin) ustawami
Ogółem

Zmniejszenia
planu w 2007
roku

Zwiększenia
planu w 2007
roku

3.700

700

700
3.000

3.000
3.700

Wydatki

Dział

Rozdział

§

852
85212
4300
4700

85213
4130
85214
3110

Zmniejszenia
planu w 2007
roku

Zwiększenia
planu w 2007
roku

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.200

1.200

1.200

1.200

Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne

1.200

Treść

1.200

700

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe

3.000

Świadczenia społeczne

3.000

Ogółem

700

1.200

4.900

