Zarządzenie Nr 36/07
Burmistrza
Gminy Kłecko
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2007 rok.
Na podstawie art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 9, pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej Gminy
Kłecko Nr III/16/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłecko
na 2007 rok
Burmistrz Gminy
zarządza, co następuje:
§ 1
W Uchwale Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr III/16/06 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy
Kłecko na 2007 rok zmienionej Uchwałą Rady Nr IV/30/07 , V/37/07, VI/39/07, VII/46/07,
VIII/50/07,IX/57/07, X/64/07 i XI65/07 oraz Zarządzeniami Burmistrza Nr 11/07, 16/07,
19/07, 32/07 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę
Po zmianie planowane dochody budżetu gminy 15.692.454,00 zł
( zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia), w tym:

15.624,00 zł

1) W § 1 pkt 2, ppkt 1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań zleconych
gminom o kwotę 1350,00 zł. Plan dotacji - po zmianie 3.665.131,00 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia),
2) W § 2 pkt 2, ppkt 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację własnych zadań
bieżących gmin o kwotę 16.974,00 zł. Plan dotacji po zmianie 421.166,00 zł (zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) .

§2
1. W § 2 pkt 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę
Po zmianie planowane wydatki budżetu gminy 16.549.586,00 zł
( zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia), w tym:

15.624,00 zł

1) w § 2 pkt 2, ppkt 1 zmniejsza się wydatki z dotacji na realizację zadań zleconych o
kwotę 1.350,00 zł. Plan wydatków po zmianie 3.665.131,00 zł , (zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszego Zarządzenia),
2) w § 2 pkt 2, ppkt 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację własnych zadań
bieżących gmin o kwotę 16.974,00 zł. Plan dotacji po zmianie 421.166,00 zł (zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) .

3. W § 2, pkt 3 w wydatkach o łącznej kwocie 16.549.586,00 zł wyodrębnia się:
1) wydatki bieżące w kwocie: 15.103.386,00 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.567.581,32 zł
b) dotacje, w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 206.000,00
- dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
40.000,00
- wpłaty na fundusz celowy Policji
10.500,00
- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego 20.000,00 zł
c) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 100.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w 2007 roku w kwocie 1.446.200,00 zł.
§2
Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafamiw ramach działów
w budżecie gminy Kłecko na 2007 rok ( zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego
Zarządzenia).
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty.
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